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ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުނ:

ްޖަލސާ ްފެށުނީް .އާދެް ،ރައޔިތުނގެ ްޚާއޞަ ްމަޖިލީހުގެ ްް 74ވަނަް
ޖަލސާއަށ ްވަޑައިގެނދެއވި ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުނނަށ ްމަރުޙަބާް
ދަނނަވަން.މިއަދުގެްޖަލސާގެްއެޖެނޑާގައިްމިވަނީްރައޔިތުނގެްޚާއޞަް
މަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް  ް5ވަނަްމާއދާގެް(ހ)ްގައިވާްގޮތުގެމަތިންޚާއޞަް
މަޖިލީހުގެ ްމެނބަރުނގެ ްތެރެއިނ ް2
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ްމެނބަރުނ ްސޮއިކުރައވާް

ފޮނުއވާ ފައިވާ ްރައޔިތުނގެ ްޚާއޞަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސގެ ްއިތުބާރުް
ނެތކަމުގެ ްމައސަލަ ްހުށަހެޅުން .އާދެް ،މިއަދު ްއެ ްމައސަލަ ްކުރިއަށް
ގެނދަވާއިރު ްތިޔަ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުނނަށ ްފު ުރުޞަތު ްއެރުވުމުގެް
ކުރިނ ްއަޅުގަނޑު ްދެތިނ ްވާހަކައެއ ްދަނނަވާލަނ ްބޭނުނވޭް .އެނމެް

20

ފު ރަތަމަ ްވާހަކައެއގެ ްގޮތުގައި ްއަޅުގަ ނޑު ްދަނނަވާލަނ ްބޭނުނވަނީް
ހުށަހެޅިފައި ްމިވާ ްމައސަލައަކީ ްމި ްޚާއޞަ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއޒަތތެރިް
ރައީސްޚާއޞަްމަޖިލިސްހިނގެވުމުގެްގޮތުންކުރައވާފައިވާްކަނތައތަކާް
ބެހޭގޮތުން .އެހެނކަމުނ ްއެގޮތުގައި ްވާހަކަދައކަވާއިރު ްއެް ްޢިއޒަތތެރިް
މެނބަރުގެ ްޒާތަށ ްނިސބަތވާ ްގޮތަށ ްވާހަކަ ްނުދެއކެވުން .ދެން
އަޅުގަނޑު ްއަދިްއިތުރަށްދަނނަވާލަންބޭނުނވަނީްމައސަލަްހުށަހެޅުއވިް
މެނބަރުނ ްމައސަލަ ްހުށަހެޅުއވި ްސަބަބުތައ ްބަޔާނކުރައ ވާފައި ްއެބަވޭް.
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އަ ަދިްއެްސަބަބުތައްޢިއޒަތތެރިްމެނބަ ރުނނަށްޖަލސާގެްތެރޭގައިވެސް
ހުށަހެޅުއވޭނެް .ވާހަކަފުޅު ްކުރިއަށ ްގެނދެވުމުގައި ްއެ ްސަބަބުތަކުގެް
ތެރޭގައި ްވާހަކަފުޅު ްދެމެހެއޓެވުމަށ ްއަޅުގަނޑު ްދަނނަވަން .އެހެން

30

މިދެނނެވީ ްއެ ްސަބަބުތަކަކީ ްމި ްގަވާއިދު ްހަމަޖެހިފައި ްހުނނަގޮތުނ ްއެް
ނިސބަތވާ ްފަރާތަށ ްޖަވާބުދާރީވުމަށ ްމުހިނމު ްއެއޗަކަށވާތީ ްއެް
ސަބަބުތަކުގެްތެރޭގައިްވާހަކަްހިފެހެއޓެވުމަށް4ް.ވަނަްކަމަކަށްއަޅުގަނޑުް
ދަނނަވާލަނ

ްބޭނުނވަނީ

އެނގިވަޑައިގަނނަވާނެ

ްފަދައިނ

ްޢިއޒަތތެރި

ްމެނބަރުނނަށވެސް

ްއަޅުގަނޑުމެނގެ

ްގަވާއިދުގައިވާް

35

ގޮތުގެމަތިނ ްމިހާރު ްއިލެކޓރޯނިކ ްގޮތުނ ްވޯޓުވެސ ްލެވޭ ްސިސޓަމެއް
ބެހެއޓިފައި ްމިވަނީް .އެހެނވީމަް ،މިއަދު ްވޯޓަށދާއިރު ްއެ ްސިސޓަމް
މެދުވެރިކޮށ ްވޯޓުލުމުގެ ްކަނތައ ްކުރިއަށގެނދާނީް .އަދި ްވޯޓުގެ ްކަނތައް
ކުރިއަށދާއިރު ްއެ ްސިސޓަމ ްއޮޕަރޭޓކުރެވޭ ްގޮތ ްސާފުކޮށ ްއެނގޭނެް
ލިޔުމެއ ްޢިއްޒަތތެރި ްމެނބަރުނގެ ްމޭޒުކޮޅުމަތީގައިވާނެް .ވިސނަވަނޖެހޭް

40

މައިގަ ނޑު ްއެއކަމަކީ ްވޯޓަށ ްއަޅުގަނޑު ްދަނނަވާނީ ްއެއފަހަރުް .އެފަހަރުް
އެގޮތަށ ްފެނިވަޑައިގަނނަވާ ްބޭފުޅުނ ްއެކަމަށ ްއޮނނަ ްބަޓަނއަށް
ފިއތެވުން ،އަދި ްފެނިވަޑައިނުގަނނަވާ ްބޭފުޅުނ ްއޭގެ ްއަނެއ ްބަޓަނއަށް
ފިއތެވުނ ްއެދި ްވަކި ްގޮތަކަށ ްވޯޓު ްދެއވަނ ްބޭނުނފުޅުނުވާް
މެނބަރުނވެސ ްއެކަމަށ ްއޮނނަ ްބަޓަނއަށ ްފިއތެވުން .މީގައިް

45

ހާޒިރުވެވަޑައިގެނ ްތިއބެވި ްހުރިހާ ްމެނބަރުނވެސ ްމިގޮތުނކުރެް
ކޮނމެވެސ ްއެއގޮތަކަށ ްވޯޓު ްދެއވުނ ްއެއީ ްމުހިނމު ްކަމެއް .މިހެންް
މިދެނނެވީ ްމި ްތިނގޮތުނކުރެ ްއެއ ްގޮތަކަށ ްވޯޓު ްދެއވުނ ްއެއީް
މުހިނމުކަމެއް.ދެންް4ވަނަްކަމަކަށްއަޅުގަ ނޑުްދަނނަވާލަންބޭނުނވަނީް
މި ްމައސަލައަކީ ްމި ްމަޖިލިސ ްކުރިއަށ ްގެނދިއުމުގަ ައި ްމިހާރުް
އަޅުގަ ނޑުމެނނަށ ްއެނމެ ްފުރަތަމަ ްކުރަނޖެހޭ ްކަނތައތައ ްކަމުގައިް
ގަވާއިދުގައި ްބަޔާނކޮށފައި ްއެބަވޭް .އަދި ްމިކަނ ްނުނިމެނީސ ްއެހެން
އެއވެސ ްކަމެއ ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްކުރިއަށ ްނުގެނދެވޭނެް .އެހެނކަމުން
އަޅުގަނޑުްއެދެނީްމިއަދުްމިްމައސަ ލައާއިމެދުްގޮތެއްނިނމަވައިދެއވުން.
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50

މިއަދުްގޮތެއްނިނމެވުމުގައިްނުވަތަްނިނމަވައިދެއވުމަށްއަޅުގަނޑުްއެދޭް

55

އެއ ްސަބަބަކީވެސ ްމިއަދު ްނިމޭ ްގޮތަކުނ ްމަޖިލީހުގެ ްއާދެް ،ޚާއޞަް
މަޖިލީހުގެްރައީސއެއ ްއިނތިޚާބުކުރަނ ްޖެހިއޖެނަމަްއަޅުގަނޑުމެނ ްދެން
އެކަމައިގެންއެނމެްފުރަތަމަްދާނޖެހޭނީް.އެހެނކަމަށވާއިރުްކުރިއަށްއޮތް
ހަފތާގައި ްއަޅުގަނޑުމެނނަށ ްލިބެނ ްއޮތީ ްް 3ދުވަހުގެ ްމަސައކަތުް
ދުވަސް .މީގެ ްކުރީގައި ްޚާއޞަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސ ްއިނތިޚާބުކުރުމުގައިް

60

ދިމާވެފައިވާ ްދަތިތަކަށ ްވިސނާއިރު ްއެ ް ް 3ދުވަސ ްއެކަމަށ ްލިބޭނެް
ގޮތަކަށ ްމިއަދު ްގޮތެއ ްނިނމަވައި ްދެއވުމަކީ ްމުހިނމުކަމެއ ްކަމުގައިް
އަޅުގަނޑު ްދެކެނ ް .މީގެ ްއިތުރުނ ްއެއަށފަހު ްވިދިގެނ ްއަނނަ ްހަފތާގެް
އެނމެ ްފުރަތަމަ ްކަމަކަށ ްއޮތީ ްއަޅުގަނޑުގެ ްމައޗަށ ްހުށަހެޅިފައިވާް
އިތުބާރުްނެތކަމުގެްމައސަލަްހުށަހެޅުން.އެހެނކަމަށވާނަމަްއެްމައސަލަް

65

މަޖިލީހަށ ްހުށަހެޅިގެނ ްކުރިއަށ ްގެނދިއުމުގެ ްކުރިނ ްމަޖިލީހަށ ްމިް ހާރުް
ހުށަހެޅިފައި ްމިވާ ްމައސަލަ ްގޮތަކަށ ްނިމި ްއަދި ްއޭގެފަހުނ ްކުރަނޖެހޭް
ކަމެއ ްއޮތނަމަ ްއެކަމެއވެސ ްކުރުމުގެ ްފު ުރުޞަތު ްޢިއޒަތތެރިް
މެނބަރުނ ްދެއވުނ ްއެއީ ްވަރަށ ްމުހިނމު ްކަމެއކަމުގައި ްއަޅުގަނޑުް
ދެކެން.މިގޮތަށްބަލާއިރުްއަޅުގަނޑުްޤަސ ދުކުރަނީްމިއަދު ްޢިއޒަތތެރިް

70

މެނބަރުނ ްވާހަކަފުޅު ްވީހާވެސ ްކުރުކުރައވާ ްމިއަދު ްް 1 :22ޖަހާއިރުް
އަޅުގަނޑުމެނ ްމި ްބަޙުސ ްނިނމާލާފައި ްވޯޓަށ ްދެވޭނެ ްގޮތަކަށް
ތަނދެއވުން .އެހެނވީމަް ،އެގޮތަށ ްމަސައކަތ ްކޮށދެއވުމަށ ްއެދިް
އަޅުގަނޑު

ްވަރަށ

ްއިޚުލާސތެރިކަމާއެކު

ްދަނނަވަނ.

ްއާދެް،

މިވާހަކަކޮޅަށފަހުްހުށަހެޅިފައިްމިވާްމައސަލަްހުށަހެޅުއވުމުގެްފު ުރުޞަތުް

75

މެނބަރުނނަށ ްއަރުވާ ްއެކަމަށ ްބަޙުސ ްކުރިއަށ ްގެނގޮސދެއވުމުގެް
ފު ުރުޞަތުްއަރުވަން ް.
ް
(ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ) ް
ް
އަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނބަރުް

80

ް`ް .ޢިއޒަތތެރި ްރައީސް .ނިޔާ ްކަނޑައެ ޅުއވީ ްނިކަނ ްވިސނަވާް ް
3

މުޙަނމަދުްމަޖުދީްއިބރާހީމް

ވާހަކަދެއކެވުން:

ްނިޒާމެއ ްއޮތީމާ ްމިކަނ ްބައލަވާ ްޚިޔާލެއ ްއޮތަސ ްފިކުރު ްއާކޮށ ްވަފާް ް
ްމިއާދެވުނު ްޖަލސާ ްމިހިނދު ްނިނމަވާ ްނިޔާ ްކަނޑައެޅުއވީ ްނިކަން
ވިސނަވާްނިޒާމެއްއޮތީމާްނިކަންބައލަވާްޚިޔާލެއްއޮތަސްފިކުރުްއާކޮށް
ވަފާްނިޔާގައިްމިްޖަލސާްމިހިނދުްވިސނަވާް ....

85

ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުނ ް ް:ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްގަވާއިދާ ްޚިލާފުވެގެނ ްމިއުޅެނީ ްކޮނ ްނުކުތާއަކަށތޯް
ރަނގަޅަށ ްސާފުކޮށދެއ ވާ ްއެ ްޚިލާފުވާ ްމާއދާއެއވެސ ްވިދާޅުވެ ްދެއވާފައިް
ކުރިއަށްގެނދެވީ މަްރަނގަޅުވާނެް.ދެން،އަޅުގަނޑުްމިއަދުްޤަސ ދުކުރަނީް

90

ނިޒާމާބެހޭ ްނުކުތާ ްނަނގަވާ ްބޭފުޅުނނަށވެސ ްގިނަވެގެނ ްް 3މިނެޓް
އެރުވުމަށް .އެއީ ްމިހާރު ްކަނތައތައ ްގޮސފައި ްހުރިގޮތުނ ްނިޒާމާބެހޭް
ނުކުތާގައިވެސ ްދިގު ްވާހަކަތަކެއ ްދައކަވާ ްގޮތތަކެއ ްނުނިމި ްނުވަތަ ްއެް
ތަކުރާރުވެގެނދާއިރު ްއަޅުގަނޑުމެނނަށ ްމަސައކަތައިގެނ ްކުރިއަށް
ނުދެވޭތީް .އެހެނވީމަް ،އެނމެ ްފުރަތަމަ ްޚިލާފުވަނީ ްގަވާއިދާ ްޚިލާފަށް

95

މިގެނދަނީްކޮންމާއދާއަކަށތޯްދަނނަވައިްދެއވުންއެދެން ް.
ް
(ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެނދެވުނ) ް
ް
އަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނބަރުް
މުޙަނމަދުްމަޖުދީްއިބރާހީމް

ވާހަކަދެއކެވުން ް:

ް ޢިއޒަތތެރި ްރައީސް ،އަޅުގަނޑު ްހަމަ ްމި ްވާހަކައައިގެނ ްކުރިއަށް ް

100

ް ދިއުމަށޓަކައި ްއަޅުގަނޑުްމަގު ްއަލިކުރަނވެގެނ ްމި ްފަށައިގަތީް .އަދިވެސް ް
ް ހަމަ ްއަޅުގަނޑުގެ ްޚިޔާލުގައި ްހުރި ްއަސަރެއގެ ްބޮޑުކަމުނ ްރަނގަޅަށ ްއެް
ލަފޒުްނުދެނނެވިގެންތަކުރާރުކޮށލާނަން ް.

ް
ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުން:

105

ް ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްއާދެް ،އަޅުގަނޑު ްހަމަ ްމިދަނނަވަނީ ްގަވާއިދާް
ޚިލާފުވެގެނ ްނުވަތަ ްގަވާއިދާ ްޚިލާފަ ަށ ްމައސަލަ ްހިނގާކަމަށވަނޏާް
ނިޒާމާބެހޭ ްނުކުތާ ްނެނގެވެނީް .އެހެނވީމަް ،އެ ްޚިލާފުވަނީ ްކޮން
މާއދާއަކާތޯްވިދާޅުވެްދެއވުމަށްއަދިްއެއފަހަރުްތަކުރާރުކޮށްދަނނަވަން ް.
4

ް

110

(ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެނދެވުނ) ް
ް
އަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނބަރުް

ްއަރިއަތޮޅު ްއުތުރުބުރީ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމެނބަރު ްނިޒާމީ ްނުކުތާއެއް ް

މުޙަނމަދުްމަޖުދީްއިބްރާހީމް

ްއަރިސ ްމިކުރަނީ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްގަވާއިދުގެ ްް 13ވަނަ ްމާއދާގެ ް(ށ) ްގެް ް

ވާހަކަދެއކެވުން:

ް(ނ)ްގެ ްދަށުން .ނިޔާްކަނޑައެޅުއވީްނިކަންވިސނަވާްނިޒާމެއ ްއޮތީމާް

115

މިކަނ ްބައލަވާ ްޚިޔާލެއ ްއޮތަސ ްފިކުރު ްއާކޮށ ްފަވާ ާ ްމިއާދެވުނު ުް
ޖަލސާްމިހިނދުްވިސނަވާް.ގަވާއިދުްގެް ް13ވަނަްމާއދާގެް(ށ)ްގައިްވަނީް
ޖަލސާގެްއެޖެނޑާގައިްހިމަނާނީްއެްޖަލސާގެްނިނމުމަށްނުވަތަްކުރުމަށް
އިދާރީ ްކޮމިޓީގެ ްލަފާގެމަތިނ ްއެޖެނޑާގައި ްހިމެނުމަށ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް
ކަނޑައަޅާްކަނކަމޭް.މިގޮތުންއެޖެނޑާކުރެވޭްކަނކަންސާފުކޮށްއެނގޭނެް

120

މިނވަރަށް އަދިްއެކަނކަންނިނމުމަށްނުވަތަްކުރުމަށްއެދޭްތަރުތީބުވެސް
އެޖެނޑާގައިްއެނގެންއޮނނަނވާނެް.ޢިއޒަތތެރިްރައީސް،މިްމަޖިލީހުގެް
 ް 74ވަނަ ްސިޓީއާއެކު ްފޮނުއވި ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްް 76ވަނަ ްޖަލސާގެް
އެޖެނޑާއާއިް ް 99،88ވަނަްސިޓީއާއެކުްފޮނުއވެވިްމިްމަޖިލީހުގެްް 74ވަނަް
ޖަލސާްއާދެް،މިްޖަލސާގެްއެޖެނޑާްލިބުނުް.މިއީްލިޔުމުގައިްހުރިްއިމލާް

125

ކުށެއކަމުގައި ްޤަބޫލުކުރެވިދާނެް .މިފަދަ ްކަނކަމުގައި ްފިސާރި ްރަނގަޅަށް
ތައޔާރު ވެވަޑައިގަނނަވަނ

ްޖެހޭނެކަމުގައި

ްދެނނެވުމަކީް

އަރިސކޮށލަނޖެހޭނެ ްކަމެއް .ޢިއޒަތތެރި ްރައީސް ،މިދެނނެވި ްް3
ސިޓީއާއެކުްލިބުނުް ްއެޖެނޑާގައިވެސްވަނީްއެއގޮތަކަށްލިޔެވިފައިވާްްް3
ކަމެއ ްހިމެނިފައިް .އެއީ ްއެޖެނޑާގެ ްނަނބަރު ްް 1ގައި ްް 8އަކުރުން

130

ލިޔެވިފައިވާްޖަލސާްފެއޓުން ް.
ް
ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުން:

ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްމިހާރުވެސ ްހަމަ ްް 3މިނެޓ ްހަމަވެއޖެް .ދެން،
އެހެނވެގެނ ްއަޅުގަނޑު ްމިދެނނެވީ ްވީހާވެސ ްކުރުކޮށ ްތި ްހުށަހަޅުއވާް
ނުކުތާ ްހުށަހެޅުއވުމަށް .އަޅުގަނޑު ްދަނނަވަނ ްއޮތީ ްއެޖެނޑާގައި ްއޮތް
5

135

ލިޔުމުގެ ްކުށެއ ްއޮތުމުނ ްނުވަތަ ްއަކު ުރުގެ ްކުށެ ެއ ްއޮތުމުނ ްއެއީް
ނޒާމާބެހޭ ްމައސަލައެއ ްކަމަކަށ ްބެލެވޭކަށ ްނޯނނާނެް .އެހެނވީމަް،
ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްތި ްވިދާޅުވާ ްވާހަކައަކީ ްއަޅު ގަނޑު ްދެކޭގޮތުގައިް
ވެއޖެއޔާްހަމަްލިޔުމެއގައިްއޮތްތިްއިޝާރާތކުރައވާްކުށެއްއޮވެގެންއެް

140

ކުށަކުނ ްމިއަދުގެ ްޖަލސާ ްމިހިނގަނީ ްގަވާއިދާ ްޚިލާފަށކަމަށ ްބެލެވޭކަށް
ނޯނނާނެް .އެހެނވީމަް ،ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރަށ ްއަޅުގަ ނޑަށ ްއެރުވުނުް
ފު ުރުޞަތު ްތިޔަ ްބޭނުނކުރެއވި ްގޮތަށ ްބައލަވާއިރު ްމިހާރު ްއަޅުގަނޑުް
ދަނނަވާނީ ްދެނ ްއިތުރަށ ްފުރުޞަތު ްއެރުވޭކަށ ްނެތޭް .އެހެނވީމަް،
އިށީނދެވަޑަ އިގެންދެއވުންއެދެން ްް.

145

ް
(ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްގެނދެވުނ) ް
ް
އަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނބަރުް

ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސ ްއަޅުގަނޑުގެ ްނިޒާމު ްއަދި ްއަރިސކޮށ ްނުނިމޭް ް.

މުޙަނމަދުްމަޖުދީްއިބރާހީމް

ްއެކަ ަމައިގެނ ްކުރިއަށ ްމިދަނީް .ތި ްދެއވި ްވަގުތުކޮޅު ްހަމަވެގެން ް

ވާހަކަދެއކެވުން:

ްއަޅުގަނޑުގެ ްޙައޤު ްނިގުޅައިގަތުމަކީ ްއެއގޮތަކަށވެސް ްކޮށގެނވާނެް

150

ކަމެއކަމަށ ްއަޅުގަނޑެއ ްނުދެކެން .އަޅުގަނޑުގެ ްނިޒާމަށ ްތަން
ހޯދުމަށޓަކައި ްއަދި ްކުރިއަށ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްކަނތައތައ ްދާގޮތަށ ްމިް
މަޖިލީހުގައިްމިހާރުްމިްނަގައިގެންއުޅޭްނިޒާމުގެްވާހަކަްއަރިސކޮށލުމަކީް
އަޅުގަނޑު ްކުރަނޖެހޭނެކަމެއް .ޢިއޒަތތެރި ް ރައީސް ،މީގެ ްކުރިން

155

ހިނގާދިޔަ ްމަޖިލީހުގެ ްޖަލސާއެއގައި ްއަޅުގަނޑު ްނިޒާމީ ްނުކުތާއެއް
އަރިސކުރުމުންއެދުވަހުގެްއެ ޖެނޑާގައިްޢިއޒަތތެރިްރައީސްއަޅުގަނޑަށް
ދެއވި ްޖަވާ ބު ްހަނދުމަފުޅުކޮށ ްއެރުވުމުނވެސ ްމިއަދު ްމި ްޖަލސާް
މިހިސާބުނ ްނިނމާލަނޖެހޭނެކަމުގައި ްއަޅުގަ ނޑު ްދަނނަވަން .އެއީް
އެޖެނޑާގައި ްމިއޮތީ ްމައސަލަ ްހުށަހެޅުން .މައސަލަ ްހުށަހެޅިއޖެް .ދެން،
އޮނނާނީ ްނިނމާލުން .އެހެނ ްއެއވެސ ްކަމެއ ްކުރިއަށދެވޭ ްކަމަށވަނޏާް
އެއީ ްގަވާއިދުގެ ްް 13ވަނަ ްމާއދާގައި ް(ށ)(ް ،ނ) ްގެ ްދަށުނ ްކުރެވޭް
ބޭއިނސާފަކަށވާނެް .އެހެނވީމަ ް ،މިހިނދު ްޖަލސާއަށ ްއެޖެނޑާ ްމިއޮތީް
6

160

ހުށަހެޅިފައިް .އެއަށފަ ަހު ްދެނ ްޖެހޭނީ ްޖަލސާ ްނިނމާލަން .މިވާހަކަް
އަރިސކޮށލުމުގެްބޭނުމުގައިްމިއަދުގެްއެޖެނޑާގައިްއަޅުގަ ނޑުްނިޒާމައިގެން

165

ތެދުވީް.ޝުކުރިއޔާް .
ް
ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުން ް:ޝުކުރިއޔާް،އާދެް،ނެނގެވިްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއާއިްބެހޭގޮތުންއަޅުގަނޑުް
ދަނނަވާނީ ްމައސަލަ ްހުށަހެޅި ްއެ ްމައސަލައާއި ްބެހޭގޮތުނ ްއެއވެސް

170

ބޭފުޅަކު ްއަދި ްވާހަކަދައކާނެ ް ފުރުޞަތެއ ްނުލިބި ްއަޅުގަނޑުމެނނަކަށް
މައސަލައެއްނިނމޭކަށވެސްނޯނނާނެް.އެހެނވީމަް،ނެނގެވިްނިޒާމާބެހޭް
ނުކުތާއަކީ ް ރަނގަޅު ްނުކުތާއެއ ްކަމަކަށ ްބެލެވޭކަށ ްނެތް .އާދެް ،ދެން
އަޅުގަ ނޑުްފު ުރުޞަތުްއަރުވަންމިއޮތީްކޮޅުމަޑުލުގެްޢިއޒަތތެރިްމެނބަރުް
ޙުސައިންރަޝީދުްޙަސަނއަށް ް.

175

ް
ކޮޅުމަޑުލުްމެނބަރުްޙުސައިން

ް`ް .އައސަލާމޢަލައިކުމް .އާދެް ،އަޅުގަ ނޑުގެ ްކޮ ނޑުގައި ްމިއަދުް ް

ރަޝީދުްޙަސަންވާހަކަދެއކެވުންް:އެޅިފައި ްމިއޮތ ްމަސޢޫލިއޔަތަކީ ްވަރަށ ްބޮޑު ްމަސޢޫލިއޔަތެއް.
ޙަޤީޤަތުގައިްއަޅުގަނޑުމެންމިއަދުްމިތަނަށްއެއވެްމިތިބީްވަރަށްމުހިނމުް
ކަމަކާމެދުް.އާދެް،ޤާނޫނުއަސާސީގެްް 99ވަނަްމާއެ ދާ ގެްދަށުންބާރުތަކެއް

180

އިޚުތިޔާރުތަކެއ ްލިބޭ ްބޭފުޅެއގެ ްއިތުބާރު ްނެތކަމުގެ ްމައސަލަ ްމިތަނަށް
ހުށަހެޅިފައި ްމިވަނީް .އެހެނވީމަް ،މި ްމައސަލާގައި ްއަޅުގަނޑުމެން
ވާހަކަދައކާއިރުްހަމަްކަމާްބެހޭްވާހަކަްފިޔަވައިްއެހެންވާހަކަްނުދެއކުމަށް
ރިޔާސަތުނ ްކުރެއވި ްއިލތިމާސ ްއަޅުގަނޑު ްބަލައިގަނނަ ްޙާލު ްމިވާހަކަް
މިްފަށައިގަނނަނީް.އާދެް،ޤާނޫނުއަސާސީގެްް 99ވަނަްމާއދާގައިްމިބުނަނީް

185

ރައޔިތުނގެްޚާއޞަްމަޖިލީހުގެްއެނމެހާްކަނތައތައްހިނގުމާްމަޖިލީހުން
ނިނމަނޖެހޭ ްކަނތައތައ ްނިނމުމަށޓަކައި ްމަޖިލީހުގެ ްޖަލސާތައ ްބާއވާް
އެ ްޖަލސާތަކުގެ ްރިޔާސަތު ްބަލަހައޓާ ްއަދި ްމަޖިލީހުނ ްފާސވާް
ކަނތައތައ ްް 7ދުވަހުގެ ްތެރޭގައި ްރައީސުލ ޖުމހޫރިއޔާއަށ ްފޮނުވާނީް
ރައޔިތުނގެ ްޚާއޞަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސކަމަށް .ހަމައެގޮތަށ ްް 1އަހަރުގެް
7

190

ދިގު ްމުއދަތަކަށފަހު ްއަޅުގަނޑުމެނ ްއެކުލަވާލި ްޚާއޞަ ްމަޖިލީހުގެް
ގަވާއިދުގެްް 4ވަނަްމާއދާގައިްމިބުނަނީްމަޖިލީހުގެްރައީސއަކީ ްމަޖިލީހުގެް
ޖަލސާތަކުގައި ްބަޙުސކުރެވޭ ްމައސަލަތަކުގައި ްބައިވެރިވުމެއ ްނެތި ްއަދިް
ވަކި ްފަރާތަކަށ ްޖެހުމެއނެތި ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި ްމި ްގަވާއިދުގައިވާް
ގޮތުގެމަތިނ ްއަދި ްމަޖިލީހުގެ ްނިނމުނތަކާވެސ ްއެއގޮތވާ ްގޮތުގެމަތިން

195

ޖަލސާތަކާްމަޖިލީހުގެްއެނމެހާްކަނކަންހިނގުމުގެްއެނމެްއިސވެރިޔާއޭް.
އެހެނވީމަް،މިްގަވާއިދުގެްދަށުނވެސްއަދިްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދަށުނވެސް
މަޖިލީހުގެ ްރައީސއަކަށ ްހުނނަ ްބޭފުޅަކަށ ްއަދި ްއެއީ ްކޮނމެ ްބޭފުޅެއް
ކަމުގައިްވީނަމަވެސްޒިނމާތަކަކާްމަސޢޫލިއޔަތުތަކެއްއެބަދޭް.އެހެނވީމަް،
އޭނައަކީ ްއަޅުގަނޑުމެނ ްދެކެނވާނީ ްވަކި ްމުޢައސަސާއެއކަމަށް .އޭނައަކީް

200

އެހެނ ްހުރިހާ ްބާރުތަކުނ ްމިނިވަނވެގެނވާ ްފަރާތެއކަމަށ ްއަޅުގަނޑުމެން
ޤަބޫލުކުރަނޖެހޭނެް .އަދި ްއެފަރާތަކީ ްވަކި ްފަރާތެއގެ ްނުފޫޒާ ްބާރުގެް
ދަށަ ަށ ްދާ ްނޫނީ ްގޮސފައިވާ ްމީހެއކަމަށ ްޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ްއެކަމެއް
ފާޅުކޮށ ްއެކަނ ްއެގޮތަށ ްނުވާނެ ްގޮތަކަށ ްހަމަޖެއސުމަކީވެސް
އަޅުގަނޑުމެންމެނބަރުނގެްމައޗަށްއޮތްމަސޢޫލިއޔަތެއް.އާދެް،މިއަދުް

205

ހަމަގައިމުވެސ ްއަޅުގަނޑު ްމިތަ ަނަށ ްއައިސ ްމިވާހަކަ ްމިދައކަނީް
އަޅުގަނޑު ްމަޖިލީހުގެ ްރިޔާސަތާމެދު ްއޮތ ްއިތުބާރު ްގެއލިފައިވާތީް.
އެހެނވީމަް ،އަޅުގަނޑުމެނގެ ްމި ްލިޔުމުގައި ްސޮއިކޮށފައިވާ ްބޭފުޅުން
މިގޮތަށްހުށަހަޅަނޖެހެނީްމިްމައސަލައާއިްހެދިް.އަޅުގަނޑުމެނގެްހިތުގައިް
މި ްގަވާއިދުގައި ްއަދި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިބުނާގޮތުނ ްއަދާކުރަނޖެހޭް

210

ވާޖިބުތައ ްއަދާކުރުމުގެ ްކުޅަދާ ނަކަނ ްވަކި ްފަރާތަކަށ ްޖެހުމެއނެތިް
އަދާކުރެވޭނެ ްބޭފުޅެއކަމުގައި ްމިވަގުތު ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސކަމުގައިް
ހޮވިވަޑައިގެނފައިވާ ްނޫނިއޔާ ްއަޅުގަނޑުމެނ ްއިނތިޚާބުކޮށފައިވާ ްފަރާތް
އަޅުގަނޑުމެނނަށ ްޤަބޫލު ްނުކުރެވޭތީް .އާދެް ،އޭގެ ްސަބަބުތައް
އަޅުގަނޑުމެންހުށަހެޅިްލިޔުމުގައިވެސްޚުލާސާްގޮތެއގައިްބަޔާނކުރެވިފައިް
އެވަނީް .އޭގެ ްކުރިނ ްއަޅުގަނޑުމެނ ްއެ ެ ްބަލައިލަނޖެހޭ ްމަޖިލީހުގެް
ރައީސގެ ްހުނނަނ ްމިޖެހޭ ްޝަރުތުތަކަކީ ްކޮބައިކަން .އޭނަގެ ްވާޖިބުތައް
8
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އަޅުގަނޑުމެނނަށ ްވަރަށ ްރަނގަޅަށ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްް 99ވަނަް
މާއދާގައިްބަޔާންކުރެވިފައިްމިވަނީް.އާދެް ،މަޖިލީހުގެްރައީސަކީްމަޖިލީހުގެް
ޖަލސާތަކުގައި ްބަޙުސކުރެވޭ ްމައސަލަތަކުގައި ްބައިވެރިވުމެއ ްނެތިް
ޢަ ަމަލުކުރައވަނޖެހޭ

ްބޭފުޅަކަށ

ްއެބަވޭ.

ްމީގެ

220

ްމަޤޞަދާމެދުް

އަޅުގަނޑުމެނ ްވިސނާލާއިރުގައި ްމީގެްބޭނުމަކަށވަނީ ްއޭނައަކީ ްމަޖިލީހުގެް
ކަނތައތައ ްވަކިގޮތަކަށ ްގެނދިއުމަށ ްމަސައކަތކުރާ ްބޭފުޅަކަށ ްނުވުން.
ދެނ ްމިއޮނނަނީ ްއަދި ްވަކި ްފަރާތަކަށ ްޖެހުމެއނެތި ްމިއީ ްހަމަ ްވަރަށް
ޚާ ާލިސްއާދައިގެްދިވެހިްބަހުންއެބުނަނީްވަކިްފަރާތަކަށްޖެހުމެއްނެތިއޭް

225

އިނގޭތޯް .އަޅުގަނޑުމެނ ްހަނދާނަށ ްގެނނަނޖެހޭނެ ްމިް ްމަޖިލިސް
އެކުލަވާލެވިގެނ ްހިނގަމުނދަނިކޮށ ްއަޅުގަނޑުމެނގެ ްސިޔާސީ ްޕާޓީތަކާް
ކަނކަންރަޖިސޓރީކުރެވިްހިނގަމުންމިދަނީް.އަދިްރާއޖޭގެްކަނތައތައް
ސިޔާސީ ްނަޒަރަކުނ ްބެލެވި ްމިދެނނެވި ްޕޮލިޓސައިޒވެ ްމިކަނކަނވެގެން
މިދިޔައީް.ދިޔައިރުގައިްހަމަގައިމުވެސްމަ ޖިލީހުގެްރައީސްހުނނެވީކީްވަކިް

230

ފަރާތަކަށޖެހިވަޑައި ްނުގެނނެވިއެއ ްނޫން .ދެނ ްއޮތީ ްއަދި ްވަކިް
ޕާޓީއެއގައި

ްއެމަނިކުފާނު

ްހިމެނިވަޑައިގެނނެވިޔަސ

ްޢަމަލީގޮތުން

އެކަނކަމުގައި ްއެމަނިކުފާނު ްއުޅުއވާތޯ ްއެވެސ ްއަޅުގަ ނޑުމެނނަށް
ކުރެވިދާނެްސުވާލެއް.އޭގެްވާހަކަވެސްއަޅު ގަނޑުްފަހުންދަނނަވާލާނަން.
ދެނ ްއޮތީ ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި ްމި ްގަވާއިދުގައިވާ ްގޮތުގެމަތިނނޭް.

235

ޤާނޫނުއަސާސީގައިްރައޔިތުނގެްޚާއޞަްމަޖިލީހުގެްރައީސއާއިްބެހޭގޮތުން
އޮތ ްވާހަކަތައ ްމިއޮތީ ްް 99ވަނަ ްމާއދާގައި ްއެމަނިކުފާނު ްކުރައވަނޖެހޭް
ކަނތައތައް .ދެނ ްއޮތީ ްމި ްގަވާއިދުގައިވާ ްގޮތުގެމަތިން .މި ްގަވާއިދުގައިް
ވަރަށ

ްގިނަ

ްކަނތައތަކެއ

ްޚާއޞަ

ްމަޖިލީހުގެ

ްރައީސް

ކުރައވަނޖެހިވަޑައިގަނނަވާކަމަށ ްލިޔެވިފައި ްޤަރާރުކުރެވިގެނ ްއެބަވޭް.
އަޅުގަނޑުމެނ ްމިހާރު ްމި ްމައސަލަ ްހުށަހަޅާފައި ްމިވަނީ ްމި ްގަވާއިދުގައިް
ކަނޑައެޅިގެ ނ ްބަޔާނވެގެނވާ ްބައެއ ްކަނތައތައ ްކުރެއވުމުގައި ްޚާއޞަް
މަޖިލީހުގެ ްރައީސ ްއިހުމާލުވެވަޑައިގެނފައިވާކަމަށ ްއަޅުގަނޑުމެނނަށް
ޤަބޫލުކުރެވޭތީް.އަދިްމި ްމަޖިލިސްއެނމެްފައިދާހުރިްގޮތަށްމިްމަޖިލިސް
9

240

އުފެއދެވުމުގެ

ްމަޤޞަދެއކަމަށ

ްރައީސުލޖުމހޫރިއޔާ

ްފޮނުއވިް

245

ލިޔުމުގައިވެސ ްއަދި ްއޭގެފަހުނ ްމި ްމަޖިލިސ ްއެކުލަވާލުމަށފަހު ްދެކެވުނުް
ވާހަކަތަކުގައިވެސ ްމި ްމަޖިލީހަކީ ްޚާއޞަކޮށ ްވަކި ްބޭނުނތަކެއގައިް
އުފެދިފައިވާ ްމަޖިލީހެއކަމަށ ްދޭހަވާ ްދޭހަވުނތަކާ ްއެއގޮތަށ ްމި ްމަޖި ލިސް
ގެނދިޔުމުގައިވެސ ްމިއަދު ްރިޔާސަތުނ ްމަޖިލީހުގެ ްރިޔާސަތުނ ްމިކަން
ނުކުރެއވޭނެކަމަށ ްއަޅުގަ ނޑުމެނ ްޤަބޫލުކުރާތީް .ދެނ ްހަމައެގޮތަށ ްމިް

250

ގަވާ އިދުގެ ްއިތުރުނ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްނިނމުނތަކާ ްއެއގޮތަށވެސް
ޢަ ަމަލުކުރަނޖެހިވަޑައިގަނނަވާ ްބޭފުޅެއ ްއެއީް .މި ްމަޖިލީހުގެ ްވަކިް
ނިނމުނތަކެއްވަކިްގޮތަކަށްއެބަހު ރިްމިްމަޖިލީހުގެްނިނމުތަކޭްއެބުނަނީކީް
އެއގޮތަކަށވެސްމިްމަޖިލީހުނ ްނިނމާްނިނމުނތަކަކަށްއެކަނޏެއްނޫން
މި ްމަޖިލީހުގެ ްކޮމިޓީތަކުނ ްނިނމާ ްޤާނޫނީ ްނިނމުނތަށވެސ ްހިމެނޭނީް

255

މަޖިލީހުގެްނިނމުނތަކުގެ ްގޮތުގައިް .ދެންޖަލސާތަކާ ްމަޖިލީހުގެްއެނމެހާް
ކަނތައތައ ްހިނގުމުގެ ްއެނމެ ްއިސވެރިޔަކަށ ްހުނނަވަނޖެހޭނީް
އެމަނިކުފާނުް .އެހެނކަމުން ،މިކަނތައތައ ްކުރެއވުމުގައި ްއެމަނިކުފާނުް
އިހު ުމާލުވެވަޑައިގެނފައިވާތީ ްއަދި ްއެމަނިކުފާނަކީ ްވަކި ްފަރާތަކަށނުޖެހިް
އެކަނކަނ ްކުރެއ ވޭ ްބޭފުޅެއކަމަށ ްޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ ްޙަޤީ ޤަތުގައިވެސ ްމިް

260

މައސަލަތައ ްމިތަނަށ ްއައިސގެނ ްމިއުޅެނީް .އާދެް ،އަޅުގަނޑުް
ތިޔަބޭފުޅުނ ްކުރިމަތީގައި ްމިއޮތީ ްރައޔިތުނގެ ްޚާއޞަ ްމަޖިލީހުގެް
ރައީސގެ ްއިތުބާރު ްނެތކަމުގެ ްމައސަލަ ްހުށަހެޅުމުގެ ްލިޔުން .މީގައިވާް
ނުކުތާތައ ްއަޅުގަ ނޑު ްކުރުކޮށ ްދަނނަވާލާނަން .އާދެް ،ފުރަތަމަް
މައސަލައަކީ ްތަކުރާރުކޮށ ްރައޔިތުނގެ ްޚާއޞަ ްމަޖިލީހުގެ ްގަވާއިދުތަކާް

265

ޚިލާފުވެ ްވަޑައިގެނފައިވާކަމަށ ްފެނނާތީ ްޚާއޞަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސގެް
އިތުބާރުްނެތކަމުގެްމައސަލަ ްއަޅުގަނޑުމެންމި ްހުށަހަޅަނީް.ގަވާއިދުގައިް
ވަކި ްގޮތަކަށ ްކަނތައތައ ްކުރުމަށ ް ކަނޑައެޅި ްބަޔާނވެގެނވާއިރުގައިް
އެއާއި ްޚިލާފަށ ްއެކަނތައތަކެއ ްކުރައވާނަމަ ްއެބޭފުޅަކީ ްނޫނީ ްއެފަރާތަކީް
ގަވާއިދާ ްޤާނޫނާ ްއެއގޮތަށ ްކަނތައތައ ްކުރެއވޭނެ ްފަރާތެއ ްކަމަކާމެދުް
އިތުބާރެއްނޯނނާނެް.ދެންމިއޮނނަނީްމަޖިލީހުގެްމެނބަރުނގެްޙައޤަކަށް
10

270

އެކަށީް ގެނވާ ްގޮތެއގެ ްމަތިނ ްއިޙުތިރާމކުރައވަމުނ ްގެނދަވާކަމަށް
އަޅުގަ ނޑުމެނނަށ ްނުފެނނާތީް .ދެނ ްމަޖިލީހުގެ ްޖަލސާތައ ްގަވާއިދުން
ބޭއވުމުގައި ްއިހުމާލުވެވަޑައިގެނފައިވާތީ ްއަދި ްރައޔިތުނގެ ްޚާއޞަް
މަޖިލީހުގެ ްގަވާއިދުގެ ް ް 5ވަނަ ްމާއދާ ް(ހ)(ް ،ށ) ްގައި ްބަޔާނވެްގެނވާް

275

ގޮތުގެމަތިންރައޔިތުންޚާއޞަްމަޖިލީހުގެްރައީސްޢަ ައބާސްއިބރާހީމް
އިތުބާރު ްނެތކަމުގެ ްމައސަލަ ްއަޅުގަނޑުމެނ ްހުށަހަޅާފައި ްމިވަނީް.
އަޅުގަނޑު ްދަނނަވާލާނަނ ްމިކަނތައތައ ްއަޅުގަނޑުމެނ ްމި ްބިނާކުރާް
މައިގަނޑު ްނުކުތާތައް .ފުރަތަމަ ްނުކުތާއަކީ ްރައޔިތުްނގެ ްޚާއޞަް
މަޖިލީހުގެްް 69ވަނަްޖަލސާގެްއެޖެނޑާްކަނޑައެޅިފައިްވަނިކޮށްގަވާއިދާް
ޚިލާފަށ ްއެޖެނޑާގެ ްބައެއ

280

ްއައިޓަމ ްއުނިކުރެއވުން .އާދެް ،މިކަން

އުފެދިގެނ ްއައި ްގޮތ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުނނަށް
އެނގިވަޑައިގަނނަވާނެް .އާދެް ،ޚާއޞަ ްމަޖިލީހުގެ ްގަވާއިދުގެ ްް 14ވަނަް
މާއދާގެްދަށުންގއް.ގެްޢިއޒަތތެރިްމެނބަރުްއަދުނާންޙަލީމްމިތަނަށް
މައސަލައެއްފޮނުއވިް.އެްމައސަލަްއޭގެްޒާތުގައިްވަކިްފަރާތަކަށނުޖެހިް

285

ދިރާސާކުރައވާ ްކޮނމެ ްބޭފުޅަކަށވެސ ްއެނގިވަޑައިގަނނަވާނެ ްއެއީް
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއަސާސީ ްސިފަތަކާއިް ،އަސާސީ ްއުސޫލުތަކާ ްބެހޭް
މައސަލައެއކަން .އޭގައި ްހިމެނޭ ްކަނތައތަކުގެ ްޒާތަށ ްބަލާއިރު ްއެއީް
ފުރަތަމަ ްއޭނަ ްހުށަހަޅުއވާފައި ްއޮތ ްދެ ްމާއދާއެއ ްއޭގެ ްސަބަބުން
ރައޔިތުނ ްމަޖިލީހުގެ ްކޮމޕޮޒިޝަނއަށ ްއޭގައި ްހިމެނިވަޑައިގަނނަވާް

290

މެނބަރުނގެ ްއަދަދަށ ްއަދި ްއެބޭ ފުޅުނގެ ްހައިސިއޔަތަށ ްއެބަ ްބަދަލުއާދޭް.
ދެނ ްހުށަހަޅުއވާފައި ްއޮތ ްއަނެއ ްމާއދާގެ ްސަބަބުނ ްރައޔިތުނގެް
ޚާއޞަ ްމަޖިލީހުގައި ްތިއބަވާ ްރައީސުލޖުމހޫރިއޔާގެ ްމެނބަރުނނާް
ވަޒީރުނ ްއުނިކުރުމުގެ ްމައސަލަ ްއެބައާދޭް .ދެނ ްއޮތީ ްޤާނޫނުއަސާސީގެް
ް 121އާއިް ް 12ވަނަް މާއދާއާއިްގުޅޭްމައސަލައެއް.އޭގެްސަބަބުންމިް
ޤާނޫނުއަސާސީ ްފާސކުރެއވުމުގައި ްއަދި ްތަޞދީޤކުރެއވުމުގައި ްއަދިް
ޢަ ަމަލުކުރުމުގައި ްމިދެނނެވީ ްމިހާރު ްޤާނޫނުގައި ްކަނޑައެޅިފައިވާ ްގޮތަށް
ބަދަލުކުރުމުގެ ްމައސަލަތަކެއ ްއެބައާދޭް .އެހެނވީމަް ،އެ ްމައސަލަތަކަށް
11

295

ބަލާ އިރު ްއަޅުގަނޑުމެނނަށ ްއެބައިނގޭ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއަސާސީް
ސިފަތަކާއިް ،އަސާސީ ްއުސޫލުތަކާ ްގުޅޭ ްމައސަލައެއކަނ ްގއް .ގެް

300

މެނބަރުްހުށަހެޅުއވީް ...
ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުނ ް ް:ޢިއޒަތތެރިްމެނބަރުް.މިހާރުް ް 12މިނެޓވެއޖެްއަޅުގަނޑުްޤަސދުކުރަނީް
އިދާރީ ްކޮމިޓީނ ްމީ ގެ ްކުރީގައި ްދެއވާފައިވާ ްލަފާ ްއުސޫލާ ްއެއގޮތަށް
ގެނދަނ ްއެއީ ްކޮނމެ ްމެނބަރަކަށ ްފުރަތަމައިނުނ ްހަމަ ްދިގުވެގެނ ްް15

305

މިނެޓް .ދެނ ްދެވަނަ ްފުރުޞަތަކަށ ްއެދިވަޑައިގެނފި ްކަމަށވަނޏާ ްް3
މިނެޓްއެރުވުމަށްއެްއުސޫލުގެްދަށުންގެނދިއުމަށް.އެހެނވީމާް،ދެންް5
މިނެޓ ްދެނ ްބާކީ ްއޮތީް .އެހެނވިމާް ،އެގޮތަށ ްވިސނައި ގެނ ްކުރިއަށް
ގެނގޮސްދެއވުނ ްއެދެން .
ް
ކޮޅުމަޑުލުްމެނބަރުްޙުސައިން

310

ްއެހެނކަމުނ ްމި ްމައސަލަ ްމިގޮތަށ ްހުށަހެޅިފައި ްވަނިކޮށ ްއެ ްމައސަލަް ް

ރަޝީދުްޙަސަންވާހަކަދެއކެވުން :އެޖެނޑާކުރެވިފައިްއިދާރީްކޮމިޓީގެްލަ ފާގެމަތިންކުރެވިފައިްވަނިކޮށްއިދާރީް
ކޮމިޓީގެ ްއިތުރު ްލަފައެއ ްފަހުނ ްހޯދުމަކާ ްނުލައި ްނޫނީ ްފާސކުރުމަކާް
ނުލައި ްޢަމަލުކުރެވޭ ްއެ ްއުސޫލެއ ްއޮއވާ ްއެޖެނޑާއިނ ްއެކަން
އުނިކުރެއވުންް 69ވަނަ ްޖަލސާގެ ްއެޖެނޑާއިން.އެއީް ،ކަނކުރެވެނވާނެް

315

ގޮތެއކަމަށ ްއަޅުގަނޑުމެ ނނަށ ްޤަ ަބޫލެއ ްނުކުރެވޭް .ދެން ،ރައޔިތުނގެް
ޚާއޞަ ްމަޖިލީހުގެ ްގަވާއިދުގެ ްް 3ވަނަ ްމާއދާގެ ްދަށުނ ްޖަލސާއެއް
ބާއވައިދިނުމަށ ްއަޅު ގަނޑުމެނ ްއެދުނިން .އެދުނީމަ ްއެފަދަ ްޖަލސާއެއް
ބާއވާ ްނުދިނީް .އޭގައި ްއޮނ ނަނީކީ ްއެއޮނނަ ްގޮތުނ ްއެ ްމާއދާގައިް
މިއޮނނަގޮތުނ ް އެފަދަ ްޖަލސާއެއ ްބާއވައިދިނުމަށ ްމެނބަރުނ ްއެދެފިއޔާް

320

ބާއވައިދޭނޖެހެއޭް .އެއީް ،އެގޮތަށ ްއަޅުގަނޑުމެނނަށ ްޤަ ަބޫލުކުރެވޭް
ކަމަށވަނޏާ ްޖަލސާއެއ ްބާއވައިދޭނޖެހޭނެް .އެކަމަކު ްޖަލސާތައް
މެދުނުކެނޑިްމިދެނނެވީ ްވަކިްމިްގަވާއިދުގެްއުސޫލުނ ްބާއވައިދި ިނުމަށްް
އެމަނިކުފާނު ްވަނީ ްއިހުމާ ލުވެވަޑައިގެނފައިް .ދެނ ްއޮތީ ްދިރާސާކޮށް
ޑރާފޓކުރާ ްކޮމިޓީ ްނުހޮވިގެނ ްއަޅުގަނޑުމެނ ްއެތައ ްމަސައކަތެއކޮށް
12

325

ވާހަކަތަކެއ ްދެއކެވީމުް .ނަމަވެސ ްދިރާސާކޮށ ްޑރާފޓކުރާ ްކޮމިޓީް
ހޮވުމަށފަހު ްއެ ްކޮމިޓީގެ ްއެނމެ ްޖަލސާއެއ ްފިޔަވައި ްއެހެްނ ްއެއވެސް
ޖަލސާއެއ ްބޭއވިފައެއ ްނެތް .ގަވާއިދު ް ް 3ވަނަ ްމާއދާއާއި ްއެމަނިފާނުް
އެގޮތުނ ްވަނީ ްޚިލާފު ުވެވަޑައިގެނފައިް .އޭގައި ްވާގޮތުނ ްމަޖިލީހުގެް
ކޮމިޓީތައ ްމެދުނުކެނޑި ްދާގޮތެއގައި ްހިނގަމުނ ްނުދާނަމަ ްއެ ްމައސަލަް

330

މަޖިލީހަށ ްހުށަހަޅައިގެނ ްމިދެނނެވީ ްގޮތެއ ްނިނމެވުމަކީ ްއެމަނިކުފާނުް
ކުރައވަނ ްޖެހިވަޑައިގަނނަވާކަމެއް .ރައޔިތުނގެ ްޚާއޞަ ްމަޖިލީހުގެް
ގަވާއިދުގައި ްވަކި ްގޮތެއ ްކަނޑައަޅާފައި ްވަނިކޮށ ްއެއާއި ްޚިލާފަށ ްް 8
ފެބރުއަރީް ް 226ގައިްޓީވީ ްމޯލޑިވސއަށްމަޢުލޫމާތުްދެއވުންއެވެސް
އަޅުގަނޑުމެނ ްއެމަނިކުފާ ނާމެދު ްއިތުބާރު ްނެތެނ ްދިމާވި ްމައސަލައެއް.

335

ދެން ،މެނބަރުނގެ ްމެދުގައި ްތަފާތުކޮށ ްކަނތައތައ ްކުރެއވުމުގެް
ސަބަބުނ ްބައެއ ްމެނބަރުނގެ ްޙައޤުތައ ްއުނިކަނ ްލިބިފައިވޭް .މިގޮތުން
ބައެއ ްމެނބަރުނނަށ ްދައކަނވާނެ ްވާހަކަފުޅުތައ ްދެއކުމުގެ ްފުރުޞަތުް
ދެއވާއި ރު ްއަނެއބައި ްމެނބަރުނ ްވާހަކަދެއކުމުގެ ްފުރުޞަތު ްހަމަް
އެބީދައިނ ްދެއވާފައެއ ްނުވޭް .ދެން ،އަނެއ ްމައސަލައަކީ ްރައޔިތުނގެް

340

ޚާއޞަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސއަކީ ްވަކިފަރާތަކަށ ްނުޖެހި ްރައީސގެ ްވާޖިބުް
ކުރިނ

ްދެނނެވި

ްފަދައިނ

ްއަދާކުރަނޖެހޭ

ްބޭފުޅަކަށވާއިރުގައިް

ރައީސުލޖުމުހޫރިއޔާގެ ްޚާއޞަ ްޢިނާޔަތުގެ ްދަށުނ ްއެމަނިކުފާނު ްމިހާރުް
މަޖިލީހުގައި ްހިމެނިވަޑައިގަނނަވާ ްހައިސިއ ޔަތު ްކަމުގައިވާ ްގދް.
ގޮނޑިޔަށ ްއިނތިޚާބުވެ ްވަ ަޑައިގެނނެވިތާ ްކުޑަދުވަސކޮޅެއގެ ްތެރޭގައިް

345

އާދެް ،އެނމެ ްދެތިނ ްދުވަހެއގެ ްތެރޭގައި ް ް މިލިޔަ ަނ ްރުފިޔާގެ ްލުއިް
ލޯނެއ ްއެމަނިކުފާނަށ ްވަނީ ްލިބިވަޑައިގެނފައިް .އެހެނވީމާް ،މިގޮތުން
ބަލާއިރުގައިވެސ ްއެމަނިކުފާނަކީ ްމި ްގަވާއިދުގައި ްމިބުނާ ްވަކި ްފަރާތެއގެް
ނުފޫޒުނ ްއެއކިބާވެގެނ ްވަކިފަރާތަކަށ ްނުޖެހި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްބޮޑުް
މަސޢޫ ޫލިއޔަތުްއަދާކުރެއވޭނެްފަރާތެއކަމަށްޤަ ަބޫލުކުރަންއެބަްދަތިވޭް.
އެކަންޔަޤީނވެްއިތުރުްތައުކީދުްއެކަމަށްލިބެގެންމިދަނީްއެމަނިކުފާނުގެް
ޢަމަލުފުޅުތައްފަހަކަށްއައިސްފެނނަމުނދާްގޮތުން.އާދެް،މަޝހޫރުްް61
13

350

މެނބަރުނގެ ްޕެޓިޝަނ ްތައޔާރުކުރެއވުމަށ ްވާހަކަފުޅު ްދެކެވުނުއިރުގައިް
ޚާއޞަ ްމަޖިލީހު ގެ ްރައީސ ްއެތާ ްވަޑައިގެނ ްއިނނެވިް .ފަހުނ ްއެދެކެވޭް
ވާހަކައިގެ ްސަބަބުނ ްއަމިއލައަށ ްޢު ުޒުރުވެވަޑައިގެނ ްނުކުނނެވިް

355

ކަމުގައިވިޔަސ ްއެމަނިކުފާނު ްއެއީ ްއެކަނތަކުގައި ްބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވިް
ބޭފުޅެއް .އަދިް ،އަޅުގަނޑު ްތިޔަބޭފުޅުނގެ ްސަމާލުކަމަށ ްދަނނަވަން .އެް
މަޝހޫރުް ް 61ބޭފުޅުނގެްޕެޓިޝަންމިތަނަށްހު ުށަހެޅިފައިވަނީްހޮނިހިރުް
ދުވަހެއގައި ްް 13: 5ގައިް .އެއީ ްޚާއޞަ ްމަޖިލިސ ްރަސމީކޮށް
ބަނދުދުވަހެއް .އެހެނވީމާް ،މިފެނވަރުގައި ްއިދާރީ ްކަނކަނ ްހަމަޖައސާް

360

ކަނތައތައ ްކުރައވާ ްބޭފުޅަކު ްއަދި ްއަޅުގަނޑުމެނ ްތަކުރާރުކޮށް
އެވާހަކަތައްނުގެނނެވިްނަމަވެސްއެމަނިކުފާނަކީްކާކުކަންއަޅުގަނޑުމެން
އެނމެނވެސ ްދަނނަމުް .އެމަނިކުފާނަކީ ްކޮނ ްހައިސި ިއޔަތެއކަން
އެމަނިކުފާނާްމިދެނނެވީްރައީސުލޖުމުހޫރިއޔާއާއިްއޮތީްގުޅުމުގެްްގޮތުން.
އެހެނ ްބަލާއިރުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްކަނތައތައ ްނުފޫޒުނ ްއެއކިބާވެގެނވާް

365

ގޮތުގައިްވަކިފަތާކަށްނުޖެހިްގެނދެވޭނެްބޭފުޅެއކަމަށްޤަބޫލެއްނުކުރެއވޭް.
ޢިއޒަތތެރިްރައީސް،މިްމައސަލައަކީްވަރަށްޙުތޫރަތތެރިްމައސަލައެއް.
އަޅުގަނޑުމެނ ްމިއަދު ްމި ްމައސަލަ ްހުށަހަޅާފައި ްމިވަނީ ްމި ްމަޖިލީހުން
މިކަނތައްވަކިްގޮ ތަކަށްނިނމަވައިްދެއވާނެކަންޤަ ަބޫލުކުރަމުން.އަދިް،
ކޮނމެްގޮތަކަށްއެކަންނިނމެވިްނަމަވެސްއެކަމުގެްޒިނމާްއަނނަންއޮތް

370

ޖީލުތަކުގެ ްމީހުނ ްއަދި ްމިއަދުގެ ްރައޔިތުނ ްއަޅުގަނޑުމެނ ްއެކަމުގައިް
އަޅުގަނޑުމެނ ްޒިނމާކުރާނެކަނ ްއަޅު ގަނޑަށ ްހަމަ ްޔަޤީ ީނކުރެވޭް
ޙާލުގައިް.ވަރަށްބޮޑަށްޝުކުރިއޔާް.ވައސަލާމޢަލައިކުމ ް .
ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުނ:

ްޝުކުރިއޔާް .އާދެް ،ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުް .ވަރަށ ްގަޑިއަށ ްބަރާބަރަށް
ނިނމަވައިދެއވީތީް .ދެން ،އެގޮތުގެމަތިނ ްއެހެނ ްހުރިހާ ްޢިއޒަތތެރިް
މެނބަރުނވެސ ްގެނގޮސދެއވާނެ ކަމަށ

ްއެއަށވުރެ

ްދިގުނުކުރައވާް

ގެނދަވާނެކަމަށ ްއަޅުގަނޑު ްވަރަށ ްބޮޑަށ ްއުނމީދުކުރަން .ދެން ،މިް
މައސަލަްކުރިއަށްގެނދިއުމުގައިްގަވާއިދުގެް ް5ވަނަްމާއދާގެް(ޅ)ްގައިް
14

375

ބުނާގޮތުނ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސގެ ްއިތުބާރު ްނެތކަމުގެ ްމައސަލައެއް

380

ހިނގަމުނދާ ްވަގުތެއގައި ްއޭނާގެ ްދިފާޢުގައި ްވާހަކަދެއކުމުގެ ްޙައޤުް
މަޖިލީހުގެ ްރައީސަށ ްލިބިގެނވޭް .އެގޮތުގެމަތިނ ްއެ ްފުރުޞަތު ްއަޅުގަނޑުް
އަރުވާނަނ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސ ްއެދިވަޑައިގެނފިއޔާް .ދެން ،މިވަގުތަކަށް
އިތުރު

ްއެހެނ

ްއެއވެސ

ްމެނބަރަކު

ްވާހަކަފުޅުދައކަވާކަށވެސް

އެދިވަޑައިްގެނފައެއްނެތް ް.

385

ް
(ވަގުތުކޮޅަކަށފަހު) ް
ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުނ:

ްއާދެް ،މިހާރު ްއެދިވަޑައިގެނފައިވާ ްމެނބަރަކީ ްމުލަކަތޮޅުގެ ްޢިއޒަތތެރިް
މެނބަރުްއަޙމަދުްޝަފީޤް .

390

ް
މުލަކަތޮޅުްމެނބަރުްއަޙމަދުް

ް`ް .ޢިއޒަތާ ްޤަދަރާ ްޝަރަފު ްއުފުލިގެނވާ ްމަތިވެރި ްރިޔާސަތަށް.
އާދެް ،

ޝަފީޤްވާހަކަދެއކެވުނ:

ް މިއަދުްމި ްމަޖިލީހަށްހުށަހެޅިފައި ްމިވާ ްމައސަލައާއި ްބެހޭގޮތުންއެއޗެއް
ދަނނަވާލުމަށ ްއަޅުގަނޑު ްފުރުޞަތެއ ްމި ްހޯދީް .މަޖިލީހުގެ ްރައީސގެް

395

އިތުބާރު ްނެތކަމަށ ްމަޖިލީހަށ ްހުށަހެޅި ްމެނބަރުނގެ ްތެރެއިނ ްއެއް
މެނބަރެއ ްއަޅުގަނޑަ ކީް .މި ްމައސަލަ ްމަޖިލީހަށ ްހުށަހަޅަނޖެހުނީް
ޙަޤީޤަތުގައިވެސްއަޅުގަނޑުމެނގެްހިތުގައިްމަޖިލީހުގެްރައީސއާއިްމެދުގައިް
އިތުބާރު ްނެތިގެން .ރައީސއާއި ްމެދުގައި ްއިތުބާރު ްނެތެނ ްދިމާވީ ްވަރަށް
ގިނަ ްސަބަބުތަކެއ ްހުރެގެން .އެގޮތުނ ްމަޖިލީހުގެ ްގަވާއިދާ ްމަޖިލީހުގެް

400

ރައީސ ްތަކުރާރުކޮށ ްޚިލާފުވެވަޑައިގެނފައިވާކަން .ވަރަށ ްގިނަ ްފަހަރުް
ފާހަގަކުރެވިފައިވޭް.އެގޮތުންއެކިްފަހަރުްމަތިންނިޒާމީްނުކުތާްނަގައިގެން
އެ

ްމައސަލަ

ްޙައލުކުރޭތޯ

ްމަސައކަތކުރިނ.

ްއެހެނނަމަވެސް،

ރިޔާސަތުގައި ްއިނނަވައިގެނ ްދެއކެ ވީ ްމެނބަރުނގެ ްޙައޤުތަކަކީް
އެމަނިކުފާނު ްއިޙުތިރާމުކުރައވާ ްއެއޗެއ ްނޫނކަން .އެމަނިކުފާނުް
ކުރިފުޅުމަތީގައި ްއެމަނިކުފާނު ްޤަ ަބޫލުކުރައވާ ްގޮތަކީ ްބާރާއިް ،ނުފޫޒުްް
15

405

ޚު ުދުމުޚުތާރު ްވެރިކަން .އެކަނ ްދިޔައީ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްމެނބަރުނނަށް
ވަރަށ ްގާތުނ ްފެނިގެން .މިގޮތުން ،މި ްމަޖިލީހުގެ ްއެނމެ ްނިކަމެތިގޮތެއް
ކުރިމަތިކުރި ްއެއ ްމެނބަރަކީ ްއަޅުގަ ނޑުް .އަޅުގަ ނޑު ްވާހަކަދައކަނިކޮށް
ްއޮފކުރައވާފައިވޭް.

އެތައ ްދުވަހެއގައި ްމައިކ ްކަނޑުއވާލައވާ

410

އަޅުގަނޑަކަށެއ ްޤާނޫނަކުނވެސ ްއަދި ްއަޅުގަނޑުމެނ ްފާސކޮށފައިވާް
ގަވާއިދަކުނވެސ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއޒަތތެ ރި ްމެނބަރަކު ްވާހަކަފުޅުް
ދައކަވަނ ްހުނނަވަނިކޮށ ްމައިކ ްކަނޑާލުމުގެ ްއިޚތިޔާރެއ ްރައީސަށް
ލިބިދީފައެއނެތް .އަދިް ،މަޖިލީހުގެ ްއެޖެނޑާ ްކުރުމަށ ްހުށަހެޅުނުް
މައސަލަތައ ްއެޖެނޑާކުރެވިފައިވަނިކޮށ ްގަވާއިދާ ްޚިލާފަށ ްއެޖެނޑާއިން

415

ނެގި ްނެގުނ ްއެއީ ްވަރަށ ްބޮޑު ް މައސަލައަކަ ަށވެގެނ ްގޮސފައި ްމިވަނީް.
އެ ްމައސަލަ ްއެގޮތަށ ްއެޖެނޑާއިނ ްނަގާ ްވަކި ްގޮތަކަށ ްއަމިއލަފުޅަށް
އެޖެނޑާ ްބައޓަނކޮށލި ްކޮށލުމަކީ ްއޭގެ ްސަބަބުނ ްދިވެހި ްރައޔިތުން
އިނތިހާއަށ ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަވަސކުރަނ ްބޭނުނވެފައިވަނިކޮށވެސް
ކަނޑައެޅިގެނ ް ޤަސދުގައި ްމި ްމަސައކަތ ްލަސކުރެއވުމަށޓަކައި ްބާރާއިް
ނުފޫޒު

ްބޭނުނކުރައވައިގެނ

ްކުރައވާފައި

420

ްހުރިކަމެއކަން

ފާހަ ަގަކުރެވިގެނދޭް.މަޖިލީހުގެްމަސައކަތްލަސކުރެއވުމަށްތަކުރާރުކޮށް
އެމަނިކުފާނު ްދަނީ ްމަސައކަތޕުޅު ްކުރައވަމުން .މީގެ ްތެރޭގައިް
ތިޔަބޭފުޅުނ ނަށ ްއެނގިވަޑައިގަނނަވާނެ ްމި ްމަޖލީހުގެ ްް 3ގޮ ނޑިއެއް
ހުސވެ ްއިނތިޙާބ ްނުބޭއވި ްއެއތައ ްމަސތަކެއ ްފާއިތުވެދިޔަކަނ ްއެއީް
ޙަޤީޤަތެއ.

ްއަޅުގަނޑުމެނ

ްއެވާހކަ

ްދައކަމުނ

425

ްގެނދިޔައިމުް.

އެހެނނަމަވެސް،ވަކިްބޭނުމަކަށޓަކައިްވަކިްކަނތައތަކެއ ްފޮރުއވައިގެން
ހި ފަހައޓަވައިގެނ ްއެ ްގޮ ނޑިތަކަށ ްއިނތިޙާބ ްބޭއވުމުގެ ްމަސައކަތް
ކުރިއަށ ްނުގެނދަވާ ްހިފެހެއޓެވީް .އަދިް ،އެކަނ ްކުރިއަށ ްނުގޮސގެން
އަވަސކުރުމަށޓަކައި

ްކުރެވުނު

ްއެއވެސ

ްމަސައކަތތަކެއވެސް

ފެނނާކަށެއނެތް.އެކަންހާމައެއވެސްކޮށދެވިފައެއނެތް .
ް

16

430

ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުން ް:ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުް ،އަޅުގަނޑު ްއެއޗެއ ްދަނނަވާލާނަން .އަޅުގަނޑުް
މިއަދުގެ ް ވާހަކަް ،އާދެް ،މިއަދުގެ ްޖަލސާ ްފަށަމުނވެސ ްދެނނެވިން
ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުނ ްހުށަޅުއވި ްސަބަބުތަކުގެ ްތެރޭގައި ްވާހަކަފުޅުް

435

ގެނދެވުމަށް .އޭގެ ްއެ ްބޭނުމަކީވެ ސ ްގަވާއިދު ްބުނާގޮތުނވެއޖެއޔާ ްއެް
ސަބަބުތައ ްޢިއޒަތ ތެރި ްމެނބަރުނ ްފުރަތަމައިނުނ ްހުށަހެޅުއވުމާއެކީގައިް
އޭގެ ްނޯޓިސ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސަށ ްއަރުވަނޖެހޭް .އެއީް ،އެ ްބޭފުޅަކު ްއެް
ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރަކު ްއެ ްދި ފާޢު ގައި ްވާހަކަދައކަނ ްބޭނުނފުޅުވެއޖެއޔާް
ތައޔާ ރުވެވަޑައިގަތުމަށް .މިހާރު ްއާ ްނުކުތާތަކެއ ްނުވަތަ ްއާކަމެއް

440

ނަނގަވަ އިފިއޔަކާ ްއެއަށ ްޖަވާބު ްއަރުވާކަށ ްނުޖެހޭް .އެހެނވީމާް ،އިތުރުް
ވާހަކަތަކެއ ްނުގެނގޮސދެއވިއޔާ ްއަޅުގަނޑަށ ްހީވަނީ ްމި ްމަސައކަތް
އަވަހަށްކުރިއަށްގެނގޮސދެއވޭނެހެން.އެހެނވީމާް،ތަކުރާރުކޮށްއެވާހަކަް
ދަނނަވާލަން.ޝުކުރިއޔާް .
ް

445

ްޢިއޒަތތެރިްޝަރަފުވެރިްޤަދަރުްއުފުލިގެނވާްކަރާމާތތެރިްރިޔާސަތުް ..

މުލަކަތޮޅުްމެނބަރުްއަޙމަދުް
ޝަފީޤްވާހަ ަކަދެއކެވުނ:

ް

ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުން ް:އާދެް،ކުރިއަށްގެނދަވާް .
ް

450

(ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ) ް
ް

މާޅޮސމަޑުލުްދެކުނުބުރީްމެނބަރުްްއާދެް،މިްގަވާއިދުގައިްް 4ވަ ަ ަނަްމާއދާގެް(ރ)ްގައިްމަޖި ލީހުގެްރައީސާް ް
އިބރާހީމްޢަފީފްވާހަ ަކަދެއކެވުނ:

ްމުޙާތަބކުރަނވާގޮތްވަރަށްސާފުކޮށްކޮމާކޯޅީގެްތެރޭގައިްއެބައޮތް

ލިޔެފައިް .އެހެނވީމާް ،އަޅުގަނޑުމެނ ްމިހާރު ްމިދައކަނީ ްގަވާއިދާް

455

ޚި ލާފުވެގެނ ްމީހެއގެ ްނުވަތަ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސގެް
އިތުރުބާރުނެތކަމުގެ ްވޯޓެއ ްނަގާ ްޖަލސާއެއގައި ްއަޅުގަނޑު ްހިތުން
ޢިއޒަތތެރި ްހުރިހާ ްމެނބަރުނވެސ ްގަވާއިދަށ ްޙުރުމަތތެރިކޮށް
ހިއތަވަނވާނެް .ދެނމެ ްހަމަ ްއެްވާހަކަދެއކެވި ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުވެސް
ވިދާޅުވެއޖެ ްއަޅުގަނޑުމެނ ްހަދާފައިްއޮތ ްގަވާއިދުގައި ްއޮތގޮތުގެމަތީނނޭް
17

460

ވިދާޅުވެ ްއެވާހަކަވެސ ްވިދާޅުވޭ ްއެބަް .އެހެނވެއޖެކަމުގައިވާނަމަ ްއެް
ޢިއޒަތތެރި

ްމެނބަރުވެސ

ްމި

ްގަވާއިދަށ

ްޙުރުމަތތެރި ިކޮށް

ހިއތަވަނވާނެކަމަށްއަޅުގަ ނޑުްދެކެނީް.އެހެނކަމުން،ކޮނމެްފަހަ ަ ަރަކުް
ހަމަ ްމަޖިލީހުގެްރައީސާްމުޙާތަބކުރައވާއިރު ްއިތުރުްއެހެންވާހަ ަކަތަކެއް
އެބަ ްގެނނަވާް .އެއީް ،އަދި ްމަލާމާތުގެ ްރާގަކަށވިޔަސ ްއަދި ްއެހެން

465

ގޮތަކުނ ްނަމަވެސ ްވާހަކައަކީް ،މި ްގަވާއިދުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސަށް
މުޙާތަބކުރަނވާނެ ްއިބާރާތެއ ްލިޔެވިފަ އި ްއޮއވާ ްއެނޫނ ްއިބާރާތތައް
ބޭނުނކުރުމަކީ ްއެއީ ްރަނގަޅުކަމެއކަމުގައި ްނުދެކޭތީ ްއެ ްނުކުތާ ްފާހަގަކޮށް
ނިޒާމީްނުކުތާއެއްއަޅުގަ ނޑުްނެގީް ް.
ް

470

ް

ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުން ް:ޝުކުރިއޔާް .އާދެް ،ބް .އަތޮޅުގެ ް ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްއެ ްނިޒާމީް
ނުކުތާއަށ ްޖަވާބު ްދޭނޖެ ހެނީ ްއަޅުގަނޑުް .އެހެނވީމާް ،އަޅުގަނޑު ްއެއަށް
ޖަވާބުްއަރުވާނަން.މީގައިްއެްޢިއޒަތތެރިްމެނބަރުްނެނގެވިްނުކު ުތާއަކީް
ރަނގަޅު ްނުކުތާއެއް .ގަވާއިދުގައި ްވަކި ްގޮތަކަށ ްލިޔެވިފައި ްއެ ްއޮނނަނީް

475

ހުރިހާ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުނވެސ ްއެއގޮތަކަށ ްއެ ްއިޝާރާތކުރައވާް
ވާ ހަކަދެއކެވުމަށް.އެކިްމެނބަރުންއެކިގޮތަށްމަޖިލީހުގެްރައީސަށްނުވަތަް
ރިޔާސަތު ްބަލަހައޓަވާ ްބޭ ފުޅަ ަކަށ ްނިސބަތކޮށ ްވާހަކަދެއކެވުން
ރަނގަޅުނުވާނެތީ

ްއެއ

ްހަ ަމައެއ

ްއެއ

ްއުސޫލެއގެ

ްގޮތުން

ގެނގުޅުމާއެކީގައިް .އެހެނވީމާް ،އެކަމަށ ްވިސނަވާފައި ްއެކަނ ްތަކު ރާރުް

480

ނުކުރެއވުމަށްދަނވަން.މީގެްކުރީްދުވަހަކުވެސްއެްނިޒާމީްނުކުތާްނެގިް
އެކަނ ްއެ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރަށ ްދެނނެވިފައިވަނީް .އެހެނވީމާް،
ހުށަހަޅަމުންގެނދިޔަްނުކުތާްކުރިއަށްގެނގޮސދެއވުންއެދެން .
މުލަކަތޮޅުްމެނބަރުްއަޙމަދުް

ްއެނމެްފުރަތަމަްދަނނަވާލާނަން،ތިޔަބޭފުޅުންއަޅުގަ ނޑުގެްވަގުތުންތިޔަް ް

ޝަފީޤްވާހަ ަކަދެއކެވުނ:

ްގެއލުވާލިްބައިްއަޅު ގަނޑަށްދެއވާނުތޯް ް.

485

ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުން ް:އާދެް،އަޅުގަނޑުްއެވަގުތުްބަލަމުންމިދަނީް ް.
ް
18

މުލަކަތޮޅުްމެނބަރުްއަޙމަދުް

ް މި ްމަޖިލީހުގައި ްއަޅުގަނޑުވެސ ްމަސައކަތކުރަމުނ ްމިދަނީ ްއަދިް ް

ޝަފީޤްވާހަ ަކަދެއކެވުނ:

ްތިޔަބޭފުޅުނ ްމަ ަ ަސައކަތކުރަނ ްއޮތީ ްމި ްގަވާއިދަށް .މި ްގަވާއިދުް

490

މިގޮތަށްއޮއވާްމިްގަވާއިދާްޚިލާފަށްތިޔަބޭފުޅުންއެހެނިހެންމެނބަރުނނާް
ތަފާތުކޮށ ްމި ްގަވާއިދުގައި ްތަފާތުނުކުރާށޭ ްގަދައަޅާ ްބަޔާނވެފައިވަނިކޮށް
ޓީވީ ްމޯލޑިވސއިނ ްރައޔިތުނގެ ްހިތުގައި ްއަޅުގަނޑާމެދުގައި ްނަފރަތުް
އުފެއދުމަށޓަކައި ްޤަސދުގައި ްތިޔަބޭފުޅުނ ްއަޑީގައި ްތިއބަވައިގެން
ލައިވކޮށްފޮނުވީް.އެހެންބޭފުޅުނގެ ްވާހަކަފުޅުތައ ްލައިވކޮށްނުފޮނުއވީް

495

ކީއވެތޯްއެއީވެސްސުވާލެއް.އެވެސްގަވާއިދުް.ގަވާއިދަށްޙުރުމަތތެރިކޮށް
ހިތަނޖެހޭ ްހުރިހާ ްފަރާތަކުނވެސް .ޝުކުރިއޔާް .އާދެް ،ތިޔަބޭފުޅުނގެް
ބޭނުނފުޅަކީ

ްއަޅުގަނޑު

ްދައކާ

ްވާހަކަ

ްމެދުކަނޑުވާލާް

އޮޅުވާލަނކަމަށވިޔަސ ްމައސަލައެއނެތް .ޚާއޞަ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްތިން
ގޮނޑިްހުސވެްއެތައްމަސތަކެއްފާއިތުވެްދި ޔައިރުގައިްއެކަންނުކުރައވާް

500

އިނތިޙާބނުބާއވަވާ ްއެކަމަށ ްބާރުނާޅުއވާ ްއޮތުމުގެ ްސަބަބުނ ްމިް
މަޖިލީހުގެ ްމަސައކަތަށ ްލިބިގެނދިޔަ ްދަތިކަނ ްއަދި ްމަސައކަތް
ލަސވެގެނދިޔަ ްމިނވަރު ްއެއީ ްއަޅުގަނޑުމެނނަ ަށ ްވަރަށ ްކައިރިން
ފެނިފައިވާ ްޙަޤީޤަތެއް .އެނމެ ްފަހުނ ް އެ ްއިނތިޙާބ ްބޭއވޭގޮތވީ ްމިް
މަޖިލީހުގެްމަސައކަތްކުރިއަށްނުގޮ ަސްޑރާފޓކޮށްދިރާސާކުރާްކޮމިޓީް

505

ހޮވޭނެްއެއވެސގޮތެއްނެތިްދެންއެހެންގޮތެއްނެތިގެންކުރަންކުރަން
މަޖުބޫރުވެގެން.މިއީްއަޅުގަ ނޑުމެނގެްމިްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުގައިްމިހާރުް
ހުނނެވި ްރައީސް ް އެ ްގޮ ނޑިކޮޅުގައި ްއިނނަވައިގެނ ްއެނގެވި ްނޭކަށޭނަް
އަދިްގަވާއިދާްޚިލާފްޢަމަލތަކުގެްތެރެއިންއެއކަމޭް.ދެންއޮތީް،ގަވާއިދުް
ފާސކުރަމުންދިޔައިރުގައިްގަވާއިދުގެްމާއދާތަކުގެްއެބައޮވޭްމިްގަވާއިދުން

510

ފާސމަށފަހުގައި ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްކަނކަމާމެދު ްވޯޓު ްނެގެނވާ ނެގޮތް.
މިހާރުވެސްމިްގަވާއިދުގައިްއެބައޮތް.މިއީްއަޅުގަ ނޑުމެންފާސކޮށފައިވާް
ގަވާ އިދުް .އެ ްމާއދާ ްފާސވެގެނ ްދިޔައިރުގައިވެސ ްމި ްތާނގައި ްހުރިް
އިލެކޓރޯނިކ ްސިސޓަމ ްމި ްގަވާއިދުގައި ްބަޔާނވާ ްގޮތުނ ްވޯޓުް
ނުނެގޭކަނ ްއެނގޭއިރުގައި ްއެކަނ ްފޮރުއވައިގެނ ްހުނނަވައިގެން
19

515

މިތަނުގައި ްއެ ްވޯޓު ްނެގޭނެ ްނިޒާމެއ ްގާއިމނުކޮށހުރި ްހުރުމަކީވެސ ްމިް
މަޖިލީހުގެްމަސައކަތްކަނޑައެޅިގެންޤަސދުގައިްވަކިްފަރާތަކުންއަނގާް
އެނގުމަކާ ްއެއގޮތަށ ްލަސކުރަނ ްހިނގެވި ްޢަމަލެއކަމުގައި ްއަޅުގަނޑުް
ދެކެން .މިކަނކަމުގެ ްސަބަބުން ،މަޖިލީހުގެ ްމަސައކަތ ްލަސވެގެން
ދިޔަކަނ ްއެއީ ްޙަޤީޤަތެއް .އެހެނނަމަވެސް ،މަޖިލީހުގެ ްމަސައކަތް

520

ލަސކުރާކަނ ްއަޅުވަނީ ްއެހެނ ްބައެއގެ ްބޮލުގައިް .މިއީ ްކަމުގެ ްޙަޤީޤަތް
ފޮ ޮރުވުމަށޓަކައި ްކުރެއވިކަމެއް .އެހެނ ނަމަވެސް ،މި ްމަޖލީހުގެް
ރައީސ ްޙަޤީޤަތުގައި ްމި ްމަޖިލީހގެ ްމަސައކަތ ް ލަސކުރެއވީް .މީގެް
ޙަޤީޤަތެއް 71ް ،ނުވަތަ ް ް 7ޖަލސާ ްބޭއވިގެނ ްދިޔައިރުގައި ްއަދިް
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެނމެ ްމާއދާއެއ ްޑރާފޓކުރަނ ްއެނމެ ްއަކުރެއވެސް

525

އެޅިއޖެތޯް ،ނޭޅޭް .އެއީް ،މަޖިލީހުގެ ްރައީސގެ ްނާގާބިލުކަމުގެ ްލާމަސީލުް
މިސާލެއް .ދިވެހި ްރައޔިތުނ ްބޭނުނވަނީ ްވީހާވެސ ްއަވަހަކަށް
މިކަނކުރަން.އެހެނނަމަވެސް،އެނމެްއަކުރެއވެސްއަދިްނޭޅޭް.މަޖުބޫރުް
ސަބަބެއނެތި ްމަޖިލީހުގެ ްޖަލސާތައ ްކަނޑައެޅިފައިވާ ްދުވަސދުވަހުް
ނުބާއވާ ްއޮތކަނވެސ ްއެއީ ްފާހަގަކުރެވޭކަމެއް .އަމީނޢާނމު ްބަލިވެގެން

530

ނޫނީ ްއަމީނޢާނމު ްރަށު ގައި ްނޫޅުއވާތީވެ ްނުވަތަ ްމިތަނުގެ ްސެކިއުރިޓީް
ކަނތައތައ ްހަމަނުޖެހިގެން .އަޅުގަނޑަކަށ ްހިއެއނުވޭ ްމިތާނަގައި ްމިް
މަޖިލީހުގެ ްޖަލސާއަކު ްބާއވައިގެނ ްސެކިއުރިޓީ ްކަނތަ ައތަކެއް
ގޯސވެގެންމިްރާއޖޭގައިްކަނތައތަކެއްހިނގައިގެންއެއީްއަޅުގަނޑުމެން
ހާސވާނޖެ ހޭނެވަރުގެ ްކަނތައތަކެއކަމެއް .އެހެނނަމަވެސް ،ޙަޤީޤަތަކީް

535

ހަމަ ްް 228ވަނަ ްއަހަރާ ްހަމައަށ ްމި ްމަޖިލީހުނ ްޤާނޫނުއަސާސީގެް
އެއވެސ ްއަކުރެއ ްނާޅާ ްމިގޮތަށ ްދެމެހެއޓުނކަމަށ ްބަލައިގެން
ކަނކުރައވަމުނ ްގެނދެވީް .އާދެް ،ޓީވީ ްމޯލޑިވސ ްނުވަތަ ްއެހެނވެސް
ފަރާތަކު ނ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްޚަބަރުތައް ،މަޢުލޫމާތު ްފެތުރުމަށޓަކައި ްމިް
ގަވާއިދުގައި ްމާއދާއެއ ްއެބައޮތް .އެހެނނަމަވެސް ،އެ ްމާއދާ ްއެގޮތަށް
އޮއވާ ްއަދި ްހަ ަމަ ްއެފަދައިނ ްމި ްމާއދާގެް ،މި ްގަވާއިދުގެ ްް 4ވަނަް
މާއދާގެ

ްއެބަ

ްބަޔާނވޭ،

ްއެއވެސ

ްމެނބަރަ ަކާ

ްމެދުގައިް
20
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ތަފާތުކުރެ އވުމެއނެތި ްއެކަނ ްކުރެއވުމަށް .ކޮބައިތޯ ްތަފާތުކުރެއވުން
ނެތިފައިް .މިކަމަށ ްހެކިވާނެ ްމުޅި ްދިވެހި ްރައޔެއް .އަޅުގަ ނޑަކީވެސ ްމިް
މަޖިލީހުގެްމެނބަރަކަށވާ ިއރުގައިްއަޅުގަނޑަށްވަކިްތަފާތުގޮތެއްހެދުމުގެް

545

އެއވެސ ްޙައޤެއ ްތި ްރިޔާސަތުގައި ްއިނނަވާ ްރައީސަކަށެް އ ް ލިބިގެނނުވޭް
މިްގަވާއިދުގެްދަށަކުނނެއް ް.
ް
ރިޔާސަތުންވާހަ

ަކދެއކެވުން ް:ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ް ް 12މިނެޓ ްވެއޖެް .އެހެނވީމާް ،ދެނ ްއޮތ ްް5
މިނެޓުގެްބޭނުންރަނގަޅުގޮތުގަ އިްބޭނުނކުރެއވުންރަނގަޅުވާނެް ް.

550

ް
މުލަކަތޮޅުްމެނބަރުްއަޙމަދުް

ްމަޖިލީހުގެ ްކޯރަމ ްހަމަނުވެ ްދިޔަކަނ ްއެ އީ ްޙަޤީޤަތެއް .މި ްޤައުމުގެް ް

ޝަފީޤްވާހަ ަކަދެއކެވުނ:

ްރައޔިތުނ ްއެކަމާ ްކަނބޮޑުވިް .އެތައ ްޖަލސާތަކެއގައި ްކޯރަމ ްހަމަނުވެް
ދިޔަް .އެނމެ ްމެނބަރަކުވެސ ްނުކުތުމުނ ްކޯރަމ ްގެއލިގެނގެނދިޔަް.
އެކަމަކުް،މިްމަޖިލީހުގެްް 113މެނބަރުންތިއބަވާް57ް.މެނބަރުންކޯރަމް

555

ހަމަވާ ްއަދަދަކީް .މިފަދަ ްނިކަމެތި ްދަތި ްއުނދަގޫ ްޙާލަތުގައި ްޖަލސާތައް
ބޭއވުމުގެ ްކަނތައ ްދިޔައިރުގައިވެސ ްއެކަނ ްޙައލުކުރައވަނ ްމަޖިލީހުގެް
ރައީސްހަ ަމަްއެއވެސކަމެއްކުރައވާފައިްއޮތކަމަކަށެއްފެނނާކަށނެތް.
އަދިް ،އޭގެ ްފަހުގައި ްދެ ްޖަލސާއަކަށ ްވަކި ްބަޔަކު ްހާޒިރުނުވެގެން
ވަޑައިނުގަނނަވައިގެނ ްޖަލސާތައ ްނުބޭއވި ްދިޔައިރުގައިވެސ ްހަމަް

560

އެކަނވެސ ްޙައލުކުރާކަށ ްކުރެއވިކަމެ ެއނެތް .އަޅުގަނޑުވާނީ ްއެކަން
ޙައލުކުރުމަށޓަކައިްމިްގަވާއިދަށްއިޞލާޙެއްގެނައުމަށޓަކައިްމަ ައސަލަް
ހުށަހަޅާފައި ް .އެހެނނަމަވެސް ،ކޯރަމ ްހަ ަމަނުވެގެނ ްމަޖިލީހުގެް
މަސައކަތ ްއަވަހަށ ްގެނނެވިދާނެކަމަށ ްފެނިވަޑައިގަނނަވާތީވެ ްއެކަން
އެގޮތަށ ްނުކުރައވަނ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްމަސައކަތ ްދަނމާފައިް
ބޭއވުމަށޓަކައިްއެމައސަލަްޙުއޖަތާްއެކިއެކިްބަހަނާތައްދަ ައކައިގެންމިް
މަޖިލީ ހުގެ ްއެޖެނޑާއަށ ްނުގެ ެނެސ ްހިފަހައޓާފައިވަނީ ްގަވާއިދާ ްޚިލާފަށް.
އެއަކީ ްް 4ވަނަ ްމާއދާއަކުނވެސް ް 5ވަނަ ްމާއދާއަކުނވެސްއަދިްް 1
ވަނަ ްމާއދާއަކުނވެސ ްނުވަތަ ްއެހެނ ްމާއދާއެއގެ ްދަށުނވެސ ްއެް
21

565

ހިފެހެއޓޭނެ ްމައސަލައެއ ްނޫން .އެ ްމައސަލައަކީ ްއެ ްހުށަހެޅި ްއެކަމަށް

570

ބަޙުސކުރެވޭނެްފުރުޞަތުްފަހިވީމާްއެޖެނޑާއަށްގެނެވޭނެގޮތްހަމަޖެހުނީމާް
އެކަމަށ ްވަގުތު ްލިބުނީމާ ްގެނެސ ްގެނނަވަނޖެހޭނެ ްއެއޗެއް .ވަގުތުް
ލިބިވަޑައިގެންއިދާރީްކޮމިޓީގެްމަޝވަރާގެްމަތިންއެޖެނޑާވެސްކުރެއވީް.
އެހެނނަމަވެސ،

ްބާރުގަދަ

ްއަތަކުނ

ްއަޅުގަ ނޑުގެ

ްޙައޤުވަނީް

ނިގުޅައިގެނފައިް.އާދެް،ދެންއޮތްމައސަލައަކީްކޮޅުމަޑުލުގެްޢިއޒަތތެރިް

575

މެނބަރު ްޑރ.ޙުސައިނ ްރަޝީދު ު ްޙަސަނ ްވިދާޅުވި ްފަދައިން
އަޅުގަނޑުމެނ ްމިއަދު ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްމަސައކަތތައ ްކުރިއަ ަށް
ގެނދާއިރުގައި ްވިސނަނ ްއެބަޖެހޭ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސަކީ ްމެނބަރުނގެް
މެދުގައި ްހަމަހަމަ ްގޮތުގައި ްވަކި ްފަރާތަކަށނުޖެހި ްކަނކަނ ްނިނމެވޭނެް
ޝަޚސިއޔަތެއގެ

ްގޮތުގައި

ްދެކެނ

ްއެބަޖެހޭ.

ްއެހެނނަމަވެސް،

580

އެމަނިކުފާނުގެ ްފަރާތޕުޅުނ ްފެނިގެނދަނީކީް ،އެ ްއުސޫލެއ ްނޫން ،އެް
ސުލޫކެއ ްނޫން .އެމަނިކުފާނު ްވަކި ްފަރާތަކަށ ްޖެހިވަޑައިގެނފައިކަން
އަޅުގަނޑާމެދުގައި ްއަދި ްމަޖިލީހުގެ ްމެނބަރުނނާމެދުގައި ްނިނމަވާފައިވާް
ކަނތައތަކާ ްމި ްމަޖިލިސ ްލަސކުރައވަނ ްކުރެއވިް ،އަޅުގަނޑު ްކުރިން
ދެނނެވި ްކަނތައތަކުނ ްސާބިތުވެ ްއެނގެނ ްއެބައޮތް .މިހެނ ްމިކަން

585

މިވަނީ ްދިވެހިރާއޖޭގެ ްރައޔިތުނނަށ ްޢާނމުކޮށ ްހުޅުވާލުމެއނެތި ްއަދިް
ރައޔިތުނނަށ ްއެކަމުގެ ްމަޢުލޫމާތު ްނުލިބި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްބަޔާނވާް
ގޮތުގެމަތީންދިވެހިރާއޖޭގެްރައޔިތުނގެްމަޖިލީހަށްހުށަހެޅިްބަޖެޓނުކުރެވިް
އަދި ްޤާނޫނާ ްގަވާއިދުގެ ްއެއވެސ ްހަ ަމައަކުނ ްއެގޮތަށ ްބަހާލެވޭނެް
ހަމައެއނެ ތިް ،އަޅުގަނޑުމެނގެ ްރައޔިތުނގެ ްހަޒާނާއިނ ްގަނޑުކޮށް

590

ފައިސާްނަނގަވަ އިގެންބައސަވާލެއވިްބައސަވާލެއވުމުގައިްއެމަނިކުފާނަށް
ދެމިލިއަނ ްރުފިޔާ ްލިބިފައިވާކަނ ްއެއީ ްމިއަދުގެ ްލިޔެކިއުނތަކުނ ްހާމަވެް
ސާބިތުވާނ ްއޮތކަމެއް .އެހެނ ްރައޔިތުނނަށ ްނުލިބޭ ްއެއޗެއ ްއެފަދަް
މުއސަނދި ްބޭފުޅަކަށ ްދެއވީް .އަދިް ،އޭގެ ްހިތޕެވީް ،ބޭނުނފުޅުކުރެއވީް،
ގަވާއިދުްފައިސާްނުދައކަވާްގެނދަން.އެހެނކަމަށވާނަމަް،އޭގެްސަބަބުން
ނުފޫޒެއްނުފޯރާްހުނނާނެކަނ ްއެއީްޤަބޫލުކުރަންދަތިްޙަޤީޤަތެއް.ނުފޫޒުް
22
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ފޯރާހުރިކަނވެސ ްއެބަ ްސާބިތުވޭް .އަ ޅުގަނޑުމެނ ްމި ްމަޖިލީހަށ ްގެނނަް
މައސަލަތައ ްއެޖެނޑާ ްނުކުރެވި ްހިފެހެއޓެމުނ ްއެދަނީ ްއޭގެ ްސަބަބުން.
އެޖެނޑާކުރަނ ްއިދާރީ ްކޮމިޓީނ ްނިނމި ްމައސަލަވެސ ްއެޖެނޑާނުކޮށް
ހިފެހެއޓެވީ ްއެގޮތުނ ްދީފައިވާ ްއުނގުފުރާ ްލިބިފައިވާ ްފައިސާގެް

600

ދަހިވެތިކަމުގައި ްއޭގެ ްބޭނުނ ފުޅުގައިް .އެހެނވީމާް ،އެއަކީ ްމެނބަރުނނަށް
ތަފާތުކޮށްކަންނުކުރައވާ ްއިނސާފުވެރިކަނމަތީގައިްހަމަހަމަްއުސޫލަކުން
ކަނ ްކުރައވާނެ ްބޭފުޅަކަށކަމަށ ްޤަބޫލުކުރެވޭކަށެއނެތް .މި ްރާއޖޭގެް
ރައޔިތުން ...
ް

605

ރިޔާސަތުންވާހަ ަކަދެއކެވުން:

ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްް 15މިނެޓ ްހަ ަމަވެއޖެް .އެހެނވީމާް ،އެއީް،
ދެނމެގައި ްއެހެނ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރަކު ްނިޒާމާބެހޭ ްނުކުތާ ްނެނގުވާް
ގުޅިގެނ ްގެއލުނު ްދެ ްމިނެޓުވެސ ްލައިގެނ ްއިނގޭތޯް .އެހެނވީމާް،
ފުރުޞަތު ްއަޅުގަ ނޑަށ ްއެރުވިއޖެް .އެހެނވީމާް ،ދެނ ްއަޅުގަނޑުް
ދަނނަވާނީ ްހަމަ ްވާހަކަފުޅު ްނިނމަވާލެއވުމަށް .އިތުރު ްވަގުތެއް

610

އަޅުގަނޑަކަށ ްދެވޭކަށނެތް .ދެން ،އަދިވެސ ްއެހެނ ްމެނބަރަކުް
އެދިވަޑައިގެނފައިވާތީ ްއެހެނވީމާް ،އިށީނދެވަޑައިގެނދެއވުމަށ ްއަޅުގަ ނޑުް
ދަނނަވަން ް.
ް
މުލަކަތޮޅުްމެނބަރުްއަޙމަދުް

ްއެނމެްކުޑަްއެއޗެއްދަނނަވާލުމުގެްފުރުޞަތެއްދެއވަފާނަނތޯް .

615

ޝަފީޤްވާހަކަދެއކެވުން ް:
ް
ރިޔާސަތުންވާހަ

ަދެއކެވުން ް:އާދެް،މާގިނަްވަގުތެއްއަޅުގަނޑަށްދެވޭކަށްނޯނނާނެް.އެހެނވީމާް،ހަމަް
ކުރުކޮށްއެއޗެއްދަނނަ...އާދެް،ކުރިއަށްގެނދަވާް ް.

މުލަކަތޮޅުްމެނބަރުްއަޙމަދުް

ޝަފީޤްވާހަކަދެއކެވުންް:

ްއާދެް ،މިފަދަ ްމަތިވެރި ްޢިއޒަ ތތެރި ްމަޤާމެއގައި ްހުނނަވާ ްބޭފުޅަކާް ް
ް މެދުގައި

ްމުޖުތަމަޢުގައި ްވާހަކަތަކެއ ްދެކެވޭކަމަށވާނަމަ

ްއެވެސް

މައސަލަތަކެއް .މާލޭގެ ްތަނތާނގައި ްހުޅުޖެހުމާ ްޑިމސ ްއަނދާލިް
މައސަ ަލައިގައި ްނެގުނު ްބަޔާނތަކުގައި ްއެމަނިކުފާނާ ްގުޅުމެއހުރިް
ކަ މެއކަމަށވެސ ްއެ ްމަޢުލޫމާތުތައ ްހުރިކަމަށ ްމުޖުތަމަޢުގައި ްވާހަކަތައް
23

620

ދެއކެމުނދޭް .އެހެނވީމާް ،މިއީވެސ ްއެމަނިކުފާނާމެދުގައި ްއަޅުގަނޑުމެން

625

ވިސނަނޖެހޭނެކަމެއް.ޝުކުރިއޔާް ް.
ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުން ް:އާދެް ،މިހާރު ްޖަލސާއަށ ްހާޒިރުވެވަޑައިގެނ ްތިއބެްވި ްމެނބަރުނގެް
އަދަދަކީ ްް . 92ދެން ،އަޅުގަ ނޑު ްފުރުޞަތު ްއަރުވަނީ ްމާލޭގެ ްޢިއޒަތތެރިް
މެނބަރުްމުޙަނމަދުްނަޝީދަށް .

630

ް
މާލޭްމެނބަރުްމުޙަނމަދުް

ް ޝުކުރިއޔާ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސް .އަޅުގަނޑުގެ ްވާހަކަ ްވަރަށް ް

ނާޝިދުްވާހަކަދެއކެވުނ:

ްކުރުކޮށލެވޭތޯްބަލާނަން.ވަރަށްވަ ރަށްކުރުކޮށލާނަނ ްއިރާދަކުރެއވިއޔާް.
އާދެ ްޢައބާސ ްއިބރާހީމ ްރައޔިތުނގެ ްޚާއޞަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސގެް
އިތުބާރު ްނެތކަމުގެ ްމައސަ ލާގައި ްއަޅުގަނޑުވެސ ްސޮ ައިކޮށފައިވާތީް

635

ދަނނަވާލަނ ްބޭނުނވަނީ ްއަޅުގަނޑުމެނގެ ްގަވާއިދުގެ ްް 4ވަނަ ްމާއދާގެް
(ހ) ްއަށ ްއަޅުގަނޑަ ށ ްޚިލާފުވާކަމަށ ްފެނނާތީއޭ ްމީގައި ްސޮ ައިކޮށފައިް
މިވަނީް .އެއީ ްވަކިފަރާތެއގެ ްނުފޫޒުގައި ް ނެތި ްމިނިވަނކަމާއެކު ްއެކަން
ކުރެވިދާނެކަމަށ ްއަޅުގަނޑަށ ްނުފެނނަނީ ްސިޔާސީ ްޕާޓީއެއގައިް
ހިމެނިވަޑައިގަނނަވާ ްމެނބަރަކަށ ްވާތީް .އެ ްހަމައެކަނި ްސަބަބަކަށް
ްދަނ ނަވާލަނ

އަޅުގަ ނޑު

ްބޭނުނވަނީ.

ްއެހެނވީމާ،

640

ްއަޅުގަނޑުް

މިފުރުޞަތުގައި ްއިލތިމާސކުރަނީ ްމިފަދަ ްމަޤާމުތަކުގައި ްތިއބަވާް
ބޭބޭފުޅުނނަކީ

ްއެއވެސ

ްޕާޓީއެއގައި

ްހިމެނިވަޑައިނުގަނނަވާް

ބޭފުޅުނނަށވުންއެއީްވަރަށްމުހިނމުްކަމެކޭް.އެއީްއަޅުގަ ނޑުްޤަބޫލުކުރާް
ގޮތުގައި ްއަދި ްތިޔަ ްއެނމެ ްބޭފުޅުނވެސ ްޤަބޫލުފުޅުކުރައވާނެް

645

ޤާނޫނުއަސާސީ ްމިހެދެނީ ްވަކި ްޕާޓީއަކަށނޫނކަން .އެހެނވީމާް ،އެފަދަް
ބޭފުޅަކުްއަލުންރައީސެއްހޮވަނޖެހޭްހާލަތެއގައިްއިނތިހާބު ވެވަޑައިގަތަސް
އެްޕާޓީއަކުނ ްކެނޑިވަޑައިގަތުމަށްއިލތިމާސކުރަން.އާދެްދެން ްވަނަް
ކަމެ އގެ ްގޮތުގައި ްއަޅުގަނޑު ްފާހަގަކޮށލަނީ ްް 1އަހަރާއި ްް 8މަހާއި ްް4
ދުވަސ

ްވީއިރުވެސ

ްއަދިވެސ

ްއަޅުގަނޑުމެނނަށ

ްމިކަނތައް

ނިނމާނުލެވިގެނ ްއުޅޭ ްއުޅުމުގައި ްއެމަނިކުފާނުގެ ްއިސތަށިފުޅުގައިވެސް
24

650

ކޮނމެވެސ ްވަރެއގެ ްއިލޒާމުތަކެއ ްއެޅިގެނދާނެކަން .ޝުކުރިއޔާް
ޢިއޒަތތެރިްރައީސް .
ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުން ް:ޝުކުރިއޔާް .އާދެް ،އިތުރަށ ްވާހަކަދައކަވަނ ްއެދިވަޑައިގެނފައިވާް

655

މެނބަރެއ ްނެތް .އެހެނވީމާް ،އަޅުގަނޑުމެނ ްވީހާވެސ ްއަވަހަކަށ ްމިް
މަސައކަތ ްނިނމާލުމަށޓަކައި ްކުރިއަށދެވޭތޯ ްއަޅުގަނޑު ްމިބަލަނީް .އާދެް،
އެހެނ ްދެނނެވުމުނ ްދެ ްމެނބަރަކު ްއެދިވަޑައިގެނފިް .އެނމެ ްފުރަތަމަް
އަޅުގަނޑުްފުރުޞަތުްމިއަރުވަނީްމާލޭގެްޢިއޒަތތެރިްމެނބަރުްއިބރާހީމް
އިސމާޢީލް .

660

ް
މާލޭްމެނބަރުްއިބރާހީމް

ް ޝުކުރިއޔާ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސް .މިއަދު ްއަޅުގަނޑުމެނގެ ްކުރިމައޗަށް ް

އިސމާޢީލްވާހަކަދެްއކެވުނ:

ްހުށަހެޅިފައި ްމިއޮތ ްމައސަލާގައި ްފުރަތަމަވެސ ްއަޅުގަނޑު ްފާހަގަކޮށލަން
ބޭނުނވާ ްނުކުތާއަކީ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސް ،ގަވާއިދުގައި ްކަނޑައެޅިގެން
ލިޔެފައި ްނެތނަމަވެސ ްއަޅުގަނޑު ްހިތުނ ްމި ްޢިއޒަތތެރި ްމަޖިލީހުގެް

665

ރައީސގެްއިތުބާރުނެތކަމުގެ ްމައސަލައެއްހުށަހެޅި ްތިނހަތަރުްމެނބަރަކުް
ވާހަކަފުޅުްދައކަވާްނިމޭހިސާބަށދާއިރުްއެމަނިކުފާނުގެްބަހެއްމިްމަޖިލީހަށް
އަދި ްނުއިވޭް .އަޅުގަނޑު ްހިތުނ ްއެމަނިކުފާނާމެދު ްއުފުލިފައި ްމިހިރަް
ޝަކުވާތައ ްއެނމެ ްކުޑަމިނުނ ްޤަބޫލުކުރައވަނތޯ ްނުވަތަ ްނޫނތޯ ްމިް
ޢިއޒަތތެރި ްމަޖިލީހުގައި ްމިހާހިސާބަށ ްއާއިރުގައި ްވިދާޅުވެދެއވެން

670

ވާނެކަމަށ ްފެނޭް .އަދި ްކުރެވިފައިވާ ްއިލޒާމތަކާއި ްއެމަނިކުފާނު ްވިދާޅުވާް
ކޮނމެވެސ ްއެއޗެއވެސ ްއެނގުނީމާ ްޢިއޒަތތެރި ްއެހެނ ްމެނބަރުނނަށް
އެވިދާޅުވާ ްއެއޗެއގެ ްއަލީގައިވެސ ްއެއޗެއ ްދަނނަވަނ ްއެނގޭނީް .ދެން
މިއީކީއެއ ްމިތާގައި ްއަޅުގަ ނޑުމެނ ްބަޙުސކޮށ ްއަނެއކާ ްއެކަމާް
ދެބަސވާނވީ ްކަމެއނޫނ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސް .މިކަނ ްގެނދެވުމުގައިް
ހަމައެކަނި ްއުސޫލަކީ ްވާހަކަދައކަވަނ ްތިއބެވި ްހުރިހާ ްމެނބަރުން
ވާހަކަދައކަވާ ްނިމިވަޑައިގަތީމާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސ ްތެދުވެވަޑައިގެން
ތިކަނކަމާ ްތިމަނނަ ްއިނކާރުކުރައވަމޭް .މިއީއޭ ްސަބަބުތަކަކީ ްވިދާޅުވީމާް،
25

675

ދެނ ްއެމަނިކުފާނު ްއެވިދާޅުވާ ްސަބަބަކަށ ްއިތުރު ްއެއޗެއ ްބުނުމުގެް
ފުރުޞަތެއ ްމެނބަރަކަށ ްނުލިބޭގޮތަށ ްމި ްގެނދެވުނ ްއެއީ ްއަޅުގަނޑުް

680

ހިތުނ ްއެނމެ ްރަނގަޅުގޮތެއނޫނ ްކަނޑައެޅިގެނ ްއަދި ް ލިޔެފައި ްނެތަސް
މިބާވަތުގެ ްކަނކަނ ްހިނގާ ްއުސޫލުތަކެއވެސ ްއޮވޭް .ޝަރީޢަތުގެް
މަޖިލީހެއްނޫނނަމަވެސްތުހުމަތެއކުރެވިްއިލޒާމުްކުރެވޭއިރުގައިްއިނކާރުް
ނުކުރަނޏާ ްއެއީ ްއިޖާބަކަމުގައި ްބެލޭނެކަމުގައި ްއަޅުގަނޑަށ ްވިސނެނީް.
ޢިއޒަތތެރި ްރައީސް ،އެހެނވީމާް ،ރެކޯޑަށޓަކައި ްއަޅުގަނޑު ްދަނނަވަން.

685

މި ްމައސަލަ ްހުށަހެޅިގެނ ްމިހިސާބަށ ްދިޔައިރު ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް
އެއޗެއ ްވިދާޅުވޭތޯ ްއަޅުގަނޑު ްމަޑުކޮށލައިގެނ ްއިނިން .އެހެނނަމަވެސް
ވިދާޅެއނުވޭް .ވިދާޅުވުމަށފަހު ްއަޅުގަނޑަށ ްއިތުރު ްއެއޗެއ ްދަނނަވަން
ޖެހިދާނެކަމަށ ްވިސ ނޭތީ ްމަނިކުފާނަށ ްދަނނަވާލީ ްކުރީގައިް .މަނިކުފާނުް
ވިދާޅެއނުވޭ ްއެއފުރުޞަތަށވުރެ ްގިނަ ްފުރުޞަތު ްނުލިބޭނެ ްވާހަކައެއް.

690

ޢިއޒަތތެރި ްރައީސް ،އަޅުގަނޑުވެސ ްމި ްމައސަލަ ްހުށަހެޅުމުގައިް
ސޮއިކުރި ް ް 1މެނބަރެއ ްމިއީް .އަޅުގަނޑު ްމި ްމައސަލަ ްހުށަހެޅުމަށް
ޤަޞދުކުރި ްސަ ބަބުތަކުގެ ްތެރޭގައި ްއެނމެ ްމުހިނމު ްއެއސަބަބެއކަމުގައިް
އަޅުގަނޑު ްދަނނަވަން .މި ްމަޖިލިސ ްއެއކުރެވި ްގާތގަނޑަކަށ ް ް
އަހަރެއހާ ްދުވަހަށ ްގާތކުރިއިރުވެސ ްމި ްމަޖިލީހަކުނ ްއަދިއެއް

695

ދިވެހިރައޔިތުނނަކަށ ްނަތީޖާއެއ ްފެނިފައެއ ްނެތް .އަޅުގަ ނޑު ްއެއވެސް
ހާލެއގައި ްމިދަނނަވަނީ ްއެއީ ްހަމައެކަނި ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސަށ ްކުރެއވޭނެް
ކަމެކޭ

ްނުވަތަ

ްކުރައވަނޖެހިވަޑައިގަނނަވާނެ،

ްގިނިކަނޏާް

ކުރަނޖެހިވަޑައިގަނނަވާނެ ްކަމެކޭ ްނޫން .އެހެނނަމަވެސ ްމި ްމަޖި ލިސް
ހިނގެވުމާ ްހަވާލުވެހުނނެވި ްއެނމެ ްއިސފަރާތެއގެ ްމަސޢޫލިއޔަތެއް

700

އަޅުގަނޑު ްހިތުނ ްނަތީޖާއެއ ްނެރެވޭނެ ްގޮތަކަށ ްމަޖިލިސ ްހިނގެވުން
އެއީް .ކޮނމެހެނ ްމާގިނަ ްވާހަކަތަކެއ ްދައކާ ްއަރާރުނތަކެއ ްނުވިޔަސް
ވަރަށްސާފުކޮށްއޭގެްޒާތުގައިްފެނނަންއޮތކަމެއްމިއީް.ދޮޅުއަހަރަށވުރެް
ގިނަދުވަސވެގެނ ްދިޔައިރު ްއަދިއެއ ްޤާނޫނުއަސާސީއަްކަށ ްއެއވެސް
ބަދަ ލެއ ްއަޅުގަނޑުމެނނަށ ްމި ްމަޖިލީހަކުނ ްނުގެނެވޭކަން .އަޅުގަނޑުް
26

705

އެކަމުގެ ްޒިނމާގެ ްވަރަށ ްބޮޑު ްބައެއ ްއަޅުވާނީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސގެް
އިސތަށިފުޅުގައިް .އެމަނިކުފާނުގެ ްމަސޢޫލިއޔަތު ްއަދާނުކުރެއވޭކަމަށް
އަޅުގަނޑަށްފެނނަްއެއސަބަބުްއެއީް.ޢިއްޒަތތެރިްރައީސް،ގަވާއިދުވެސް
ބުނަނީ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއޒަތާ ްކަރާމަތާ ްހިފެހެއޓުމަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސގެް
ވާޖިބެކެވެް .މި ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއޒަތާ ްކަރާމާތ ްގެއލިގެނ ްދާނެގޮތަށް

710

އަލފާޟިލ ްޢައބާސ ްއިބރާހީމ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސ ްކަމުގެ ްމަޤާމުގައިް
ހުނނަވައިގެނ ްޢަމަލުކުރައވާފައި ްހުރި ްބައެއ ްކަނކަނވެސ ްއަޅުގަނޑުް
އެބަޖެހޭްދަނނަވާލަން.މިފަދަްމައސަލައެއްހުށަހެޅުނީމާްމިްވާހަކަްވާހަކަް
ދެއކޭނީް.ޢިއޒަތ ތެރިްރައީސް،މިްމަޖިލީހުގެްރައީސ ްކަމުގެ ްމަޤާމުގައިް
ހުނނަވައިގެނ ްއަޅުގަނޑު ްމި ްޢިއޒަތތެރި ްމަޖިލީހަށ ްފޮނުވި ްރަސމީް

715

ލިޔެކިޔުމެއ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސ ްވަނީ ްފުލުސ ްއޮފީހަށ ްފޮނުއވާފައިް.
އަޅުގަ ނޑު ްމި ްޢިއޒަތތެރި ްމަޖިލީހަށ ްފޮނުވި ްލިޔުމަކީ ްގަވާއިދާ ްޚިލާފަށް
މަޖިލީހުގެ ްމެނބަރުނނަށ ްނޯޓިސ ްނުދީ ްޖަލސާ ްބާއވަވާތީ ްޖަލސާް
ފެށުމުގެ ްކުރިނ ްއެކަނ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސަށ ްއަނގާލުމަށޓަކައި ްފޮނުވިް
ލިޔުމެއް .އެކަމާ ްގުޅިގެނ ްއަނެއކާ ްރައީސަށ ްއެސިޓީ ްފޮނުވައިގެން

720

އަޅުގަ ނޑަށްޖެހިއޖެްފުލުސްއޮފީހަށްހާޒިރުވެްޖަވާބުދޭން.މިްމަޖިލީހުގެް
މަސައކަތާ ްގުޅިގެނ ްއަޅު ގަނޑު ްގެނގުޅޭ ްލިޔެކިޔުނ ްފުލުސ ްއޮފީހުން
އަޅުގަނޑުގެ ްއަތުނ ްފޭރިގަނެގެނ ްގެނގޮސ ްނުދީގެނ ްއުޅޭ ްވާހަކަް
ޢިއޒަތތެރި ްރައީސ ްއަރިހުގައި ްއަޅުގަނޑު ްދެނނެވިން .އަދިވެސ ްއެް
ލިބޭނެގޮތަކަށވެސ ްމަސައކަތޕުޅެއ ްކޮށދެއވާފައެއނެތް .ދިވެހިރާއޖޭގެް

725

ޖުމހޫރިއޔާގެ ްޤާނޫނުއަސާސީއާއި ްކަނޑައެޅިގެނ ްޚިލާފަށ ްމިނިސޓރީް
އޮފ ްހޯމ ްއެފެއާޒުނ ްއަޅުގަނޑަށް ްއެޑރެސކޮށ ްމި ްޢިއޒަތތެރިް
މަޖިލީހުނ ްފޮނުވާފައިވާ ްލިޔެކިޔުނ ްކަނޑަ ައިގެނ ްބަލާ ްއަދި ްފާޅުކަން
ބޮޑުގޮތެއގައި ްއޭގެ ްބޭރުގައި ްތައގަނޑުޖަހާ ްކަނޑާބަލާ ްޖަހާފައިް
އަޅުގަނޑަށްއެ ްއެއޗިހި ްރައދުކުރީމާްއެމައސަލަްޢިއޒަތތެރި ްރައީސަށް
ދެނނެވީމާް ،އަދިއަދަށވެސް ް ދަޢުލަތާ ްދޭތެރޭގައި ްދައުލަތުނ ްހޯމް
މިނިސޓރީނ ްއެކަނ ްހިނގި ްބަޔަކާ ްދޭތެރޭގައި ްދަޢުވާކުރައވާނެް
27

730

ކަމެއވެސ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސ ްކުރައވާފައެއނެތް .މިއީ ްސާފުކޮށް
ފެނނަނހުރި ްހެކިތައް .އަޅުގަނޑު ގެ ްއަތުގައި ްއަދިވެސ ްއެހެރީ ްއެް
ލިޔެކި ިޔުން .އެހެނވީމާް ،ކޮބަް އިތޯއޭ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސ ްމި ްމަޖިލީހުގެް

735

ކަރާމާތްހިފެހެއޓުމަށްކުރައވާފައިްއޮތކަމަކީް.މިްމަޖިލީހުގެްމެނބަރެއގެް
ރަސމީ ްމަސައކަތާއި ްގުޅިގެނ ްއެމެނބަރަކަށ ްމިކަހަލަ ްކަނކަމެއް
ހިނގަމުނދާކަމުގެ ްމަޢު ލޫމާތު ްލިބިވަޑައިގެނހުރެ ްއެ ްކުއކުރި ްމީހުނނާް
ދޭތެރޭގައިްފިޔަވަޅެއްއެޅުއވުމަށްމިްޢިއޒަތތެރިްމަޖިލީހުންމަސައކަތެއް
ކުރައވާފައި ްނެތކަނ ްއެއީ ްމަސޢޫލިއޔަތު ްއަދާނުކުރައ ވާކަމުގެ ްއަލިގަދަް

740

ދަލީލެއް.ޢިއޒަތތެރިްރައީސް،އެނމެފަހުންމިްމައސަލަްމައސަލައެއގެް
ގޮތުގައި ްމިތަނަށ ްއަޅުގަ ނޑުމެނނަށ ްހުށަހެޅުމަށ ްއިނގިރޭސިބަހުން
ދަނނަވާނަމަ ްޕރެސިޕިޓޭޓވި ްމައސަލައަކީްް 69ވަނަ ްޖަލސާގެްއެޖެނޑާް.
މިކަމުގައިވެސ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސ ްޢަމަލުކުރައވާފައިވާ ްތަފާތު ްގޮތތަކަށް
ބަލާއިރު ްއެނމެ ްކުޑަމިނުނ ްމިކަނ ްރަނގަޅަށ ްގެނދެވުމުގެ ްޤާބިލކަނ ް

745

އެމަނިކުފާނުގައިްނެތކަންސާބިތުވޭްއަދިްޤަޞދުގައިްނުބައިްނިޔަތެއގައިް
ކަމެއކުރެއވިކަމުގައިްއަޅުގަނޑުމެނނަށ ްނުބެލުނަސް 4ް.ވަނަ ްމާއދާގެް
ދަށުނ ްކުރެވޭ ްބަޙުސ ްނިމުނުކަމަށ ްް 66ވަނަ ްޖަލސާގައިް
އި ޢުލާނުކުރައވާފައިމެ ްއަނެއކާވެސ ްހަމަ ްއެ ްބަޙުސ ްއެހެނ ްގޮތަކަށް
ކުރިއަށ ްގެނދަވަމުނ ް ދާއިރުގައި ްއެއީ ްއިދާރީ ްކޮމިޓީގެ ްލަފާގެމަތީން

750

ކުރައވާ ްކަމަކަށްބައލަވާ ްކުރިއަށްގެނދަވަނީް .މައސަލައެއްނެތްދެން
އެއަކު ްއަޅުގަ ނޑުމެނގެް .އެކަމަކު ްހަމަ ްއެ ްއިދާރީ ްކޮމިޓީން
ލަފާދެއވައިގެނ ްގއް .ގެ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްހުށަހެޅުއވި ްމައސަލަް
އެމަނިކުފާނު

ްއަމިއލަފުޅަށ

ްއިދާރީ

ްކޮމިޓީގެ

ްލަ ފައަކާ

ްނުލާް

ނެނގެވުމަށވެސ ްނިނމެވީް 69ް .ވަނަ ްޖަލސާ ްލަސވަމުނ ްއައިސް
އެނމެފަހުންއެއދުވަހަކުްކުއލިއަކަށްމިްކެނސަލކުރައވަނީްއެކަށީގެނވާް
ހަމަްއެއވެސްސަބަބެއްނުދައކަވާް.އޭރުްމިއޮތީްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުްބުނާް
މުއދަ ތު ްފާއިތުވެގެނ ްގޮސފައިް .ހަމަ ްއެއވެސ ްއެކަށީގެނވާ ްސަބަބެއް
ނެތި ްތިމަނނާއަކަށ ްފެނިވަޑައެއނުގަނނަވައޭ ްމިޖަލސާ ްބޭއވިދާނެް
28

755

ކަމަކަށ ްނުވަތަ ްމެނބަރުނ ްވަޑައިގަނނަވާނެކަމަކަށ ްހީފުޅުކުރައވައިގެން

760

ޖަލސާ ްކެނސަލކުރެއވީް .އެކަމަކު ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސގެ ްޒިނމާއެކޭް
ޖަލސާ ްބޭއވުން .މެނބަރުނ ްމިތަނަށ ްވަޑައިގަތުމާ ްވަޑައި ނުގަތުނ ްއަދިް
އެއީްއެހެނކަމެއް.މިހިރީވެސްމަޖިލީހުގެްރައީސްޢަމަލުކުރައވާފައިްހުރިް
ގޮތް .ޢިއޒަތތެރި ްރައީސް ،މަޖިލީހުގެ ްގަވާއިދުގެ ްް 49ވަނަ ްމާއދާއާއިް
ް 52ވަނަްމާއދާް 52ް.ވަނަްމާއދާގެް(ހ)ް .އޭގައިްއެްބަޔާނކޮށފައިްއޮތް

765

ކަނތައްމަޖިލީހުގެްރައީސްހަމަްއެއގޮތަކަށވެސްއަދާކުރައ ވާފައެއްނެތް
މިވީހާ ްތާކަށް .ވަކި ްމެނބަރަކަށ ްތަފާތުކުރުމެއނެތި ްވީހާވެސ ްހާމަކަން
ފާޅުކަނ ްބޮޑު ްގޮތެއގައި ްޚަބަރުފަތުރާ ްވަސީލަތތަކަށާ ްރައޔިތުނނަށް
އެނގޭނެ ްގޮތަށ ް މަޖިލީހުގެ ްބަޙުސތަކާ ްކަނކަމުގެ ްމަޢުލޫމާތުް
ފަތުރަނޖެހޭނެކަމަށްއެބައޮތްގަވާއިދުގައިްލިޔެފައިް.ކޮބައިތޯްއެކަމަށޓަކައިް

770

މަޖިލީހުގެ ްރައީސ ްކުރެއވި ްމަސައކަތެއް .އަޅުގަ ނޑަކަށ ްނުފެނޭް.
މިތަނުގައި ްހިނގާ ްވަކި ްޙާދިސާއަކާ ްގުޅިގެނ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސ ްނުވަތަް
އަމީ ނޢާނމު ްޓީވީއަށ ްއަރާވަޑައިގެނ ްއަދި ްކުޑަކުޑަ ްއެއޗެއް
ވިދާޅުވެލެއވުމަކުނ ްއެއީކީ ްމިކަމުގެ ްފުރިހަމަ ްމަޢުލޫމާތު ްރައޔިތުނނާް
ހަމައަށ ްގެނދެވުނީކަމުގައި ްބެލެވޭނެ ްހަމަ ްއެއވެސ ްގޮތެއ ްނެތް.

775

އަޅުގަނޑުމެނ ްސަލާމަތ ްބުއދީގައި ްތިބެ ްޤަބޫލުކުރަނޖެހޭނެ ްމިކަނކަން
ޢިއޒަތތެރި ްރައީސް .ޢިއޒަތތެރި ްރައީސް 69ް ،ވަނަ ްޖަލސާއާއިް
ގުޅިގެނ ްހިނގާ ްދިޔަ ްކަނކަނ ްއެއީ ްމި ްޢިއޒަތތެރި ްމަޖިލީހުގެް
ތާރީޚުގައިވެސ ްމިދެނނެވީ ްމިފަހަރު ްއެއކުރެވިފައި ވާ ްމިއޮތ ްމަޖިލީހުގެް
ތާރީޚުގައިވެސ ްމިްމަޖިލީހަށްކުރިމަތިވީްއެނމެްނާޒުކު ްއެއ ްމައސަލައޭް

780

އަޅުގަނޑު ްދަނނަވާނީް .އެ ްދަނޑިވަޅުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް
ޢަމަލުކުރެއވީްކިހިނެއތޯްޢިއޒަތތެރިްރައީސް .
ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުން ް:ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ް ް 12މިނެޓއިރުވެއޖެް .އެހެނވީމާ ްހަނދުމަފުޅުކޮށް
އެރުވީް .

785

ް
29

މާލޭްމެނބަރުްއިބރާހީމް

ްއާދެް ،ޝުކުރިއޔާ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސް .އެހެނނަމަވެސ ްއަޅުގަނޑުް ް

އިސމާޢީލްވާހަކަދެއކެވުނ:

ްޢިއޒަތތެރިްރައީސަށްވަރަށްއިޙުތިރާމާއެކުްދަނނަވަންމިްމައސަލާގައިް
ސޮއިކުރި ްމީހެއ ްއަޅުގަ ނޑަކީް .އެހެނވީމާް ،އަޅުގަނޑަށ ްފާހަގަކުރެވޭް
ނުކުތާތައ ްމި ްޢިއޒަތތެރި ްމަޖިލީހަށ ްއިއވާލުމުގެ ްފުރުޞަތެއް

790

ދެއވަނވާނެް .ތަކުރާރުކޮށ ްއަޅުގަނޑު ްއެއ ްވާހަކައެއ ްދައކަވަނޏާް
ފުރުޞަތު ްމެދުކަނޑުއވާލެއވުނ ްއެނމެ ްރަނގަޅުް .ނުވަތަ ްއެހެން
ފުރުޞަތެއްއަޅުގަނޑަށްދެއވުމުގެްކޮނމެވެސ ްގޮތެއ ްއޮނނަނވާނެ ްމިް
މައސަލާގައި ްއަޅުގަ ނޑު ްދަނނަވަނ ް ހުރި ްވާހަކަތައ ްދެނނެވުމުގެް
ފުރުޞަތެއްއަޅުގަނޑުްހިތުންއަޅުގަ ނޑަށްލިބެނވާނެް .
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ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުނ ް ް:ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްއަޅުގަނޑު ްހަމަ ްއެހެނ ްހުރިހާ ްމެނބަރުނނެކޭް
އެއވަރަށްއެއްހަމައެއގެްމަތިންހަމަްޢަމަލުކުރާްކަމަށވަނޏާްހަމަްް15
މިނެޓްއެރުވޭނީްއިނގޭތޯް .
ް

800

މާލޭްމެނބަރުްއިބރާހީމް

ްއާދެް ،އަޅުގަނޑު ްމިދަނނަވަނީ ްފަހަރަކު ްް 15މިނެޓ ްދެއވާފައި ްއަނެއކާް ް

އިސމާޢީލްވާހަކަދެއކެވުނ:

ްއެހެނ ް ް 15މިނެޓެއ ްއަޅުގަ ނޑަށ ްދެއވާށޭް .އަޅުގަނޑު ްމި ްޢިއޒަތތެރިް
މަޖިލީހުގައި ްސޮއިކޮށ ްލިޔުމެއ ްހުށަހަޅާފައި ްމެނބަރުނނަށ ްދަނނަވަން
ހުރި

ްވާހަކަތައ

ްދެނނެވުމުގެ

ްފުރުޞަތެއ

ްނުލިބޭކަމަށވަނޏާް

އަޅުގަ ނޑަކަށ ްނޭނގެްދެންއަޅުގަނޑު ްމިކަމައިގެންކުރިއަށދާނެްގޮތެއް.

805

ޢިއޒަތތެރި ްރައީސ ްއިޒުނަދެއވައިފިއޔާ ްދެނ ްމިވަގުތު ްތަނކޮޅެއް
ކުރުކޮށްއަޅުގަނޑުްދަނނަވާލާނަންއަދިް ބައެއްވާހަކަް.މިދެނނެވިްނާޒުކުް
ދަނޑިވަޅުގައި ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސް ،މަޖިލީހުގެ ްރައީސ ްހެއދެވި ްގޮތަކީް
ކޮނމެވެސ ްކަމެއގައި ްމަޖިލީހާ ްނުގުޅޭ ްކަމެއގައި ްފުރާވަޑައިގެން
ވަޑައިގަތީް .މަޖިލިސ ްހުއޓި ްމަޖިލީހުގައި ްބޮޑު ްމައސަ ލަ ް ްނުކުމެް،
މަސޢޫލިއޔަތު ްއަދާނުކުރެ އވުމުގައި ްމިއަށވުރެ ްދެނ ްބޮޑު ްހެއކެއް
ކޮބައިތޯްދިމާއަށްފާޅުކޮށްފެނނަންހުރިް.އެއްޖަލސާގައި ްއަޅުގަނޑުގެް
ނަޒަރުގައިްގަވާއިދުްތަނނުދޭްގޮތަކަށްމަޖިލީހުގެްރައީސްމިްމަޖިލީހުގައިް
30

810

އިނނަވައިފިް .ވަކި ްފަރާތަކަށ ްޖެހިވަޑައިގަތުމެއނެތި ްވަކި ްފަރާތަކަށް
ބަޙުސގައި ްބައިވެރިވެ ްވަޑައިނުގެނ ްވޯޓނުދެއވޭ ްބޭފުޅަކު ްކަމަށް

815

މަޖިލީހުގެ ްރައީސ ްމިއޮނނަނީ ްގަވާއިދުގައިް .ދެނ ްރިޔާސަތުގައިް
ނުއިނނަވާ ްކަމަށވަނޏާ ްމަޖިލީހުގެ ްއެތެރޭގައި ްދެނ ްއިނނަވަނީް
ކީއކުރަނތޯް .މަޖި ލީހަށ ްކޮނ ްބޭނުމެއތޯ ްފުދޭނީް .އެކަމަކު ްއެކަން
އަޅުގަނޑު މެނނަށ ްފެނިގެނ ްދިޔަ ްއިނގޭތޯް .އެއީ ްއެރޭ ްޓީވީގައިް
އަރާވަޑައިގެނ

ްއިނނެވި.

ްމަޖިލީހާ

ްބެހޭގޮތުނ

ްއެމަނިކުފާނަށް

820

ފެނިވަޑައިގަނނަވާ ްއެއޗެއ ްދަނނަވަން .މިތާނގައި ްއެހެނ ްމެނބަރުން
ދެއކެވިްވާހަކަތަކަށްއެއވެސްފުރުޞަތެއްނުދެއވާް.އެހެނވީމާް،މިހިރީް
މަޖިލީ ހުގެ ްރައީސ ްޢަމަލުކުރައވަމުނ ްގެނދަވާ ްގޮތް .ޢިއޒަތތެރިް
ރައީސް ،އަޅުގަ ނޑު ްމަޖިލީހުގެ ްދެ ްގޮނޑީގައި ްއިނނަކަމުގެ ްޝަކުވާް
މަޖިލީހުގެ ްރައީސ ްއަޅުގަނޑާ ްތަކުރާރުކޮށ ްކުރައވާ ްއެނމެފަހުން

825

އަޅުގަނޑަށ ްއެނގެވީ ްދެން ،އިބރާހީމ ްއިސމާޢީލ ްއިސތިޢުފާް
ނުދެއވިޔަސ ްދެންތިމަނނަްޤަޞދުކުރައވަނީްމިކަންއިޢުލާނުކުރައވާށޭް.
އެހާހިސާބަކަށްއެކަނތައްދިޔަް.މިހާރުވެސްމި ްޢިއޒަތތެރިްމަޖިލީހުގައިް
ދެ ްގޮނޑީގައި ްތިއބެވި ްބޭފުޅުނ ްއެބަތިއބެވިް .މަޖިލީހުގެ ްރައީސް
އެބޭފުޅުނނާ ްދޭތެރޭގައި ްއެކަ ަމަކު ްއެއވެސ ްފިޔަވަޅެއ ްނާޅުއވާް.

830

އެއޗެކޭވެސްވިދާޅެއނުވޭް.މެނބަރުނގެްތެރޭގައިްތަފާތުކުރުމެއވެސްހުރީް
މިހާކަށހާްވަރަކަށް.ދެްހައިސިއޔަތަކުންހަމަްމިހާރުވެސްމިްމަޖިލީހުގައިް
މެނބަރުންއެބަތިއބެވިްއިނގޭތޯް.އެހެނވީމާް،މިހިރީްކަނކަންގޮސ ފައިް
ހުރިގޮތ.

ްޢިއޒަތތެރި

ްރައީސ،

ްއަޅުގަ ނޑަށ

ްހަމަ

ްއެނމެް

ފުރަތަމައިނުނވެސ ްއަޅުގަނޑު ްޢައބާސ ްއިބރާހީމ ްމި ްޢިއޒަތތެރިް

835

މަޖިލީހުގައި ްރައީސކަމަށ ްއިނތިޚާބު ްއައިރުގައި ްވޯޓ ްނުދިނީް
އެމަނިކުފާނަށ ްމިކަނކަނ ްއިނސާފުވެރިކަމާއެކު ްވަކި ްފަރާތަކަށް
ބުރަވެވަޑައިނު ގެންރައޔިތުނގެްޙައޤުގައިްއަދާކުރެއވުމުގެްމަސޢޫލިއޔަތުް
އަދާނުކުރެއވޭނެކަމަށ ްއަޅުގަނޑަށ ްފެނނާތީް .ދެނ ްއެހެނނަމަވެސ ްމިް
ޢިއޒަތތެރިްމަޖިލީހުގެްއެހެންމެނބަރުންއަޣލަބިއޔަތަށްފެނިވަޑައިގަތީމަް
31

840

އެއަށ ްތަބާވެގެނ ްއެމަނިކުފަނުގެ ްއަރިހުގައި ްމަސައކަތކުރެވޭތޯ ްބަލަމުން
އަޅުގަނޑު ްމިގެ ނދިޔައީް .އެކަމަކު ްއެމަނިކުފާނު ްނުދެއވާ ްމި ްޢިއޒަތތެރިް
މަޖިލީހަކަށ ްމަސައކަތކުރުމުގެ ްފުރުޞަތެއް .ހައތަހާވެސ ްބައލަވަމުން
ގެނދަވަނީ ްމަޖިލިސ ްކޮނމެސ ްގޮތަކުނ ްލަސކޮށލައިގެނ ްމިކަން
ނުކުރެވޭނެ ްގޮތަކަށ ްވަކި ްބައެއ ްނުވަތަ ްމީހެއގެ ްއެނގުމަކަށް،

845

ޢިއޒަ ތތެރި ްރައީސް ،މީގެ ްހެއކަކީ ްވަކިްޕާޓީއެއގެ ްއެކިއެކިްޖަލސާތަކާް
މަޝވަރާތަކުގައި ްގަވާއިދުނ ްއެމަނިކުފާނު ްބައިވެރިވެ ްވަޑައިގަނނަވަމުން
ގެނދަވާް .އެތަނތަނަށ ްވަޑައިގަނެ ްއެތަނތަނުގެ ްމެނބަރުނ ްހައދަވާް
ޕެޓިޝަނތަކާ ްއެއގޮތަށ ްމަޖިލީހުގެ ްގަވާއިދާ ްޙިލާފަށ ް ޢަމަލުކުރައވާް.
އެހެނވީމާް ،މިހުރީ ްދިމާލަށ ްފެނނަނހުރި ްކަނތައް .ޢިއޒަތތެރިް

850

މެނބަރުނނަށ ްއަޅުގަނޑު ްމިއަދު ްއިލތިމާސކޮށ ލާހިތ ްއޮތީ ްމިް
މައސަލައިގައި ްތިޔަ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުނ ްގޮތެއ ްނިނމެވުމުގައިް
ސާފުކޮށ ްދިމާއަށ ްފެނނަނހުރި ްކަނކަމަށ ްލޯފުޅު ް މަރުއވާ ްނުލައވާށޭް.
ދިވެހި ްރައޔިތުނ ްއަޅުގަ ނޑުމެނގެ ްކިބައިނ ްއެބައެދެއޭ ްޤާނޫނުއަސާސީް
ކުރިއަށ ްގެނދިއުމަށް .ތިޔަ ްއެނމެ ްމެނބަރުނ ްހަމަ ްރަނގަޅަށް

855

ދެނެވަޑައިގަނނަވާނެް،އެނގިވަޑައިގަނނަވާނެްރަނގަޅުްމަޞލަޙަ ަތުްހުރިް
ގޮތެއގައި ްމި ްޢިއޒަތތެރި ްމަޖިލިސ ްގެ ނގޮސ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަވަހަށް
ނިނމުމުގެްޤާބި ލުކަމެއްއައބާސްއިބރާހީމގައިްނެތޭް.ތިބޭފުޅުނގެްޕާޓީގެް
މެނބަރަކަށ ްވެވަޑައިގަތކަމުގައިވިޔަސ ްއެއަށ ްނުބައލަވާް ،މީހާއަށް
ނުބައލަވާްކަމަށްބައލަވައިގެންމިްމަޖިލިސްކުރިއަށްގެނދެވޭނެްމަގެއް

860

އެނމެ ްމެނބަ ރުނ ްއަޅުގަނޑުމެނނަށ ްދައކަވައިދެއވާށޭް .މިކަން
ކުރެވޭނެކަމަށ ްއަޅުގަނޑަށ ްފެނނަނީ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްރިޔާސަތުް
ބަދަލުވެގެނނޭް.ޝުކުރިއޔާްޢިއޒަތތެރިްރައީސް ް.
ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުނ:

ްޝުކުރިއޔާ.

ްއާދެ،

ްގަޑިއަށވެސ

ްޙުރުމަތތެރިކޮށ

ްހިތތަވާް

ނިނމަވާދެއވީތީވެސ ްޝުކުރު ްދަނނަވަން .އާދެް ،ދެނ ްއަޅުގަނޑުް
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ފުރުޞަތު ްއަރުވަނ ްމިއޮތީ ްނިލަނދެއަތޮޅު ްއުތުރުބުރީ ްޢިއޒަތތެރިް
މެނބަރުްއަޙމަދުްޙަމޒާއަށް ް.
ް
ނިލަނދެއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނބަރުްް `ް.ޢިއޒަތތެރިްރައީސް،މިހާރުްމިވަނީްމިްޢިއޒަތތެރިްމަޖިލީހަށް ް
އަޙމަދުްޙަމޒާްވާހަކަދެއކެވުނ:

870

ްރައޔިތުނގެ ްޙާއޞަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސގެ ްއިތުބާރު ްނެތކަމުގެް
މައސަލައެއްހުށަހެޅިފައިް.އާދެް،އަޅުގަނޑުމެނނަށްލިބިފައިވާްލިޔުމުގައިް
ވަރަށ ްބޮޑެތި ްއިލޒާމތަކެއ ްއެމަނިކުފާނުގެ ްއިސތަށިފުޅުގައި ްމިް
ހުށަހަޅުއވާފައިވާ ްބޭފުޅުނ ްއެބަ ްއަޅުއވާފައިވޭް .އެހެނކަމާއެކުް ،މިް
ޢިއޒަތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްރި ިޔާސަތުގައި ްމިހާރު ްހުނނެވި ްއަލފާޟިލް

875

ޢައބާސްއިބރާހީމގެްއިތުބާރުްނެތކަމުގެްމައސަލައަށްގޮތެއްނިނމުމުގެް
ކުރިނ

ްއަޅުގަނޑުމެނ

ްއެމަނިކުފާނުގެ

ްއަރިހުނ

ްއަހާލަނޖެހޭް

ހަމަގައިމުވެސ ްމީގައި ްއެމަނިކުފާނުގެ ްއިސތަށިފުޅުގައި ްއަޅުވާފައި ްއޮތް
އިލޒާމތަކުގެ ްތެރެއިނ ްހަމަގައިމުވެސ ްއަޅުގަނޑު ްއަޑުއަހާލަނ ްބޭނުނވާް
ބައެއ ްވާހަކަތައ ް އެބަހުރިް .އެހެނވީމާް ،ޢިއޒަތތެރި ްރައީސް ،ވަރަށް
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އަދަބުވެރިކަމާއެކު ްއަޅުގަނޑު ްއެދެނ ްމިކަނ ްއަލފާޟިލ ްއައބާސް
އިބރާހީމ ް މި ްމަޖިލީހަށ ްސާފުކޮށދެއވުމަކީ ްއަޅުގަނޑު ްއެދޭކަމެއކަމަށް.
އެގޮތުންްްއަޅުގަނޑު ްވަކިނ ްޙާއޞަކޮށ ްފާހަގަކޮށލަނ ްބޭނުނވަނީް،
ބޭނުނވާްކަނތައތަކުގެްތެރޭގައިްމިްލިޔުމުގައިްހުށަހަޅުއވާ ފައިްއެބަވޭްމިް
 ް 69ވަނަ ްޖަލސާގައި ްކުރެވުނު ްއެޖެނޑާއާ ްބެހޭގޮތުން .އިދާ ރީ ްކޮމިޓީން
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ވަކި ްލަފައެއ ްދެއވާފައި ްވަނިކޮށ ްނިނމަވާފައިވަނީ ްއެ ެޖެނޑާއިނ ްއެް
ނަނބަރު ްއުނިކުރެއވުމަށް .އެހެނކަމާއެކުް ،އެ ްއުނިކުރައވަނ ްނިނމެވިް
ނިނމެވުނ ްނިނމެވީ ްކޮނގޮތަކަށ ްކޮނ ްހަމައަކުނތޯ ްސާފުކޮށދެއވުން
އެއީްއަޅުގަނޑުްއެދޭކަމެއގެ ްވާހަކަްދަނނަވަން.އަދިްހަމައެއާއެކުް ،އަދިް
އަޅުގަނޑަށްމީގައިްނެތްމަޢުލޫމާތެއގައިްދެނމެްއިލޒާމެއްއަނެއކާވެސް
އެމަނިކުފާނުގެ ްއިސތަށިފުޅުގައި ްއެއ ްމެނބަރަކު ްއަޅުވައިފިް .އެވެސް
އަޅުގަނޑު ްސާފުކޮށލަނ ްބޭނުނވާކަމެއް .އާދެ ް 61ް ،މެނބަރުން
ހުށަހަޅުއވާފައިވާ ްޕެޓިޝަނ ްހުށަހަޅުއވަނ ްއެބޭފުޅުނ ްއެކުރެއވިް
33
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މަސައކަތުގެްއެއވެސްޖަލސާއެއގައިްބައިވެރިވެވަޑައިގެނފައިވޭތޯްނުވަތަް
ނޫނތޯ ްއެއީ ްއަޅުގަނޑު ްސާފުކޮށލަންބޭނުނވާކަމެއް.އަދި ްހަމައެއާއެކުް،
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އަދިްމިްޢިއޒަތތެ ެރިްމަޖިލީހުގައިްއަޑުއިވިގެންހިނގައޖެްއެމަނިކުފާނަށްް
ލުއި ްލޯނެއްސަރުކާރުންލިބިވަޑައިގެނފައިވާްވާހަކަް.އެހެނވީމާް،އެވެސް
އޭގެވެސ ްތެދު ްޙަޤީޤަތް .އެހެނވީމާް ،އެއީ ްކޮނމެ ްމީހަކާ ްދިމާލަށވެސް
އިލޒާމތަކެއ ްއަނެކުނނަށ ްފޯރުވިދާނެ ްފޮނުވިދާނެް .އެހެނނަމަވެސް،
އެއަށްގޮތެއްނިނމުމަށްއަޅުގަނޑުމެނނަށްމިއޮތީ ްމިއަދުްމަޖުބޫރުވެފައިް.
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އެހެނވީމާް ،އެކަނ ްނިނމުމުގެ ްކުރީގައި ްއަޅުގަނޑުމެނ ްދެނެގަނނަނޖެހޭް
މަޢުލޫމާތުތަކެއ ްއެބަހުރިް .އެހެނވީމާް ،އަޅުގަނޑު ްދެކޭގޮތުގައި ްމިހާރުް
އެމަނިކުފާނުގެ ްއިސތަށިފުޅުގައި ްއެ ްއަޅުވާފައިވާ ްއިލޒާމތަކާ ްބެހޭގޮތުން
ގޮތެއ ްނިނމުމުގެ ްކުރީގައި ްއެކަނކަނ ްއަޅުގަ ނޑުމެނނަށ ްއެނގިް
ސާފުވެއޖެއޔާމުނ ްއަޅުގަ ނޑުމެނގެ ްހިތަށ ްވަރަށ ްބޮޑު ްހިތހަމަޖެހުމަކާް
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ފިނިކަމެއ ްލިބިގެނދާނެކަނ ްއެއީ ްކަށަވަރުކަމެއް .އެހެނކަމާއެކުް،
ޢިއޒަތތެ ެރި

ްރައީސ

ްމިކަނކަނ

ްވަރަށ

ްއަދަބުވެރިކަމާއެކުް

ސާފުކޮށލަދެއވައިފިއްޔާ ްއަޅުގަނޑުމެނ ްމި ްނިނމަނއުޅޭ ްކަނކަމުގައިް
ވަރަށ ްބޮޑަށ ްފަސޭހަވެގެނ ްދާނެކަމަށް .އަދި ްއެ ްނިނމާ ްނިނމުން
ނިނމުމަށ ްފަހު ްފަސޭހަކަމާއެކު ްނިދާލެ ެވޭނެކަމުގެ ްވާހަކަ ްދަނނަވަން.

910

ޝުކުރިއޔާްޢިއޒަތތެރިްރައީސް ް.
ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުނ:

ްޝުކުރިއޔާް .އާދެ ް ،ދެނމެ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްދެއކެވި ްވާހަކަފުޅާް
ގުޅިގެނ ްއަޅުގަ ނޑަށ ްދެނނެވެނ ްއޮތ ްވާހަކައަކީ ްގަވާއިދު ްބުނާގޮތުން
ވެއޖެއޔާ ްއެއަށ ްޖަވާބުދާރީވުމުގެ ްފުރުޞަތު ްމި ްމައސަލަ ްނިސބަތވާް

915

މަޖިލީހުގެ ްރައީސއަށ ްލިބިގެނވާކަން .އެހެނނަމަވެސް ،ޖަވާބުް
އެރުވުމަ ކަށ ްއަޅުގަނޑަކަށ ްއެކަމުގެ ްއެއވެސކަހަލަ ްމަޖުބޫރުކަމެއް
ކުރެވޭކަށ ްނޯނނާނެް .އެ ްމެނބަރެއގެ ްޙައޤެއ ްއެއީް .ދެން ،މިހާރުް
ފުރުޞަތުްއަރުވަނ ްމިއޮތީްފުވައމުލަކުްޢިއޒަތރެރިްމެނބަރުްމުޙަނމަދުް
އިބރާހީމްދީދީއަށް ް.

920

ް
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ފުވައމުލަކުްމެނބަރުްމުޙަނމަދުް ްޝުކުރިއޔާ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސް .މިއަދު ްމި ްޢިއޒަތތެރި ްމަޖިލީހަށް ް
އިބރާހީމްދީދީްވާހަކަދެއކެވުންް:ހުށަހެޅިފައި ްމިއޮތ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސަށ ްއިތުބާރު ްނެތ ްމައސަލަް ،މިް
މައސަލަ ްހުށަހެޅުމުގައި ްއަޅުގަނޑުވެސ ްސޮއިކުރިން .އެހެނކަމުން،
އަޅުގަނޑުްއެނމެްފުރަތަމަވެސް ދަނނަވާލަންބޭނުންމިްސޮއިްއަޅުގަނޑުް

925

ކުރީްއަޅުގަ ނޑުގެްޒަމީރުްއެގޮތަށްއަޅުގަނޑަށްމަޖުބޫރުްކުރުވީމައޭް.އާދެް،
އަޅުގަނޑު ްއެ ްސޮއިކުރީ ްމި ްޢިއޒަތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްރިޔާސަތުް
ބަލަހައޓަވަނ ްމަޖިލީހުނ ްއިނތިޙާބކުރައވާފައި ްއިނނަވާ ްރައީސަކަށް
އަޅުގަ ނޑުްއިޙތިރާމކުރާްމިނ ވަރުްފަހަރެއގައިވެސްކުޑަވެގެނނެއްނޫން.
އެހެނނަމަވެސް ،ސާފުކޮށ ްދަނނަވަން ،އޭގެ ްސަބަބަކަށވަނީ ްދިވެހިް

930

ރައޔިތުނނަށ ްއަޅުގަނޑުކުރާ ްއިޙތިރާމ ްއެއަށވުރެ ްމާ ްބޮޑުވީމާް .ދިވެހިް
ރައޔިތުނ ްއަޅުގަ ނޑުމެނނާ ްހަވާލުކޮށފައި ްމިއޮތ ްމަސައކަތަކީް
ޤާނޫ ނުއަސާސިއެއ ްއިޞލާޙުކުރުމުގެ ްމަސައކަތކަނ ްއަޅުގަނޑަށް
ޔަޤީނކުރެވޭތީް .އަދިހަމައެހެނމެް ،ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ްވަކި ްސަރުކާރަކަށް،
ނުވަތަ ްވަކި ްބަޔަކަށް ،ނުވަތަ ްވަކި ްމީހަކަށް ،ނުވަތަ ްވަކި ްއާއިލާއަކަށް،

935

ވަކި ްޚާނދާނަކަށ ްހަދާ ްއެއޗެއ ްނޫނކަނވެސ ްއަޅުގަނޑަށް
ޔަ ޤީނކުރެވޭތީް.އާދެް،މިހެންދަނނަވަންމިޖެހުނީްއަޅުގަ ނޑުމެނނަށްމިް
މަސައކަތ ްހަވާލުވިތާ ްޒަމާނތަކެއވެއޖެް .އެހެނމިދެނނެވީް ،އަހަރެއް
ހަމަގައިމުވެސްބޭކާރުގޮތުގައިްފާއިތުވެގެންހިނގައޖެް.ދިވެހިްރައޔިތުނގެް
ފައިސާ ްރާއޖޭގެ ްއިޤތިޞާދަށ ްހީނަރުވެފައިވާ ްދަ ނޑިވަޅެއގައިް .ދިވެހިް

940

ރައޔިތުނގެ ްފައިސާއިނ ްގާތގަނޑަކަށ ްހަމައެކަނި ްމުސާރައަށވެސ ްް11
މިލިއަނަށވުރެ ްގިނަ ްރުފިޔާ ްބޭކާރުގޮތުގައި ްޚަރަދުވެގެނ ްގޮސފިއޭް
ދެނނެވުމަކީ ްމުޅިނ ްގޯހެއކަމަކަށ ްއަޅުގަނޑު ްނުދެކެން .ސަބަބަކީް،
ގަވާއިދެއ ްހަދާކަށ ްއެވަރުގެ ްބޮޑު ްއަދަ ދެއގެ ްފައިސާ ްހޭދަކުރާކަށް
ނުޖެހޭނެ.

ްއެހެނނަމަވެސ،

ްމިއީ

ްޙަޤީޤަތާ

ްއެއކޮށވެސް

ކެތތެރިކަމާއެކުގައި ްކުރިއަށދެވޭތޯ ްމަސައކަތ ްމިކުރީ ްހަމަ ްދިވެހިް
ރައޔިތުނނަށ ްބޭނުނވެފައިއޮތ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއިޞ ލާޙުކުރުމުގެް
މަސައކަތ

ްކުރިއަށ

ްގެނދެވޭތޯ.

ްއިޚލާސތެރިކަމާއެކު

ްއެް
35
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މަސައކަތކުރެވޭތޯް .އެހެނނަމަވެސް ،ބައެއ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުން
މިހާރުްއެްފާޅުކުރެއވިްއެްޚިޔާލުތަކުގެްއެްވިދާޅުވަމުންގެނދެވިްފަދައިން

950

ވަރަށ ްބޮޑަށ ްޤަބޫލުކުރަނ ްއަޅުގަނޑުމެނނަށ ްއެބަޖެހޭ ްމަޖިލީހުގެް
ޢިއޒަތތެރި ްރައީސަކީ ްކޮނމެވެސ ްފަރާތެއގެ ްނުފޫޒުގެ ްދަށުގައި ްބާރުގެް
ދަށުގައި ްއިނނެވި ްބޭފުޅެކޭް .އެއީް ،އެބޭފުޅުނ ްއެ ްވިދާޅުވަމުނ ްގެނދެވިް
ފަދައިންމަޖިލީހުގެްކަނތައތައްކުރިއަށްގެނދަވާގޮތުން.އާދެް،މިއީްވަކިް
މީހަކަށ ްހަދާ ްއެއޗަކަށ ްނުވާހާ ްހިނދު ްވަކި ްޕާޓީއަކަށ ްހަދާ ްއެއޗަކަށް

955

ނުވާއިރު ްކީއވެގެނތޯ ްއަޅުގަނޑުމެނ ްމިކަނތައތަކުގައި ްއަޅައިގަނެގެން
ލަސވެގެނ ްޕެޓިޝަނއާ ްއަނެއކައޗަކާ ްއެއޗެހި ްހުށަހަޅައިގެން
އޮޅުނބޮޅުނތަކެއ ްމީގެ ްތެރެއަ ަށ ްމެދުވެރިކުރަނވީް .މިއީ ް ްޑިމޮކރެޓިކް
އުސޫލަކުނ ްކަނތައ ްކުރަނޖެހޭ ްތަނެއކަމަށ ްއަޅުގަނޑު ްޤަބޫލުކުރަމޭް.
އެ ހެނކަމަށވާނަމަް،މިތަނަށްހުށަހެޅޭްކޮނމެްމައސަލައެއގައިވެސްކޮނމެް

960

ކަމެއގައިވެސ ްއަޅުގަނޑު ްދެކޭގޮތުނ ްއޮނނާނެ ްމިތާނގައި ްއޮނނަް
އަޣ ލަބިއޔަތަކާްއަދިްމައިނޯރިޓީއެއް،ނުވަތަްމެޖޯރިޓީއަކާްމައިނޯރިޓީއެއް.
އެ ްމެޖޯރިޓީއަކުނ ްނިނމާގޮތ ްއެއީ ްދެނ ްތިބި ްމީހުނ ްޤަބޫލުކުރަނޖެހޭް
ގޮތެއް .މީގައި ްވަރަށ ްރީތި ްމިސާލެއ ްއަޅުގަ ނޑު ްދަނނަވާފާނަން ،މިް
ޢިއޒަތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްއެނމެ ްފުރަތަމަ ްޖަލސާް ،އާދެް ،ދިވެހިރާއޖޭގެް

965

މިއަދުގެ ްރައީސުލޖުމހޫރިއޔާ ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީއަށ ްއިޞލާޙުތަކެއް
ގެނނަވަނ ްފެނިވަޑައިގަނނަވާކަމަށ ްދެ ކެވަޑައިގެނ ްނުވަތަ ްއެގޮތަށް
ޤަބޫލުކުރެއވޭތީ ްމި ްޢިއޒަތ ތެރި ްމަޖިލީހަށ ްހުށަހެޅުއވި ްއިޞލާޙީް
އެޖެނޑާ ްކުރިއަށ ްގެނދެވުމަށޓަކައި ްމި ްޢިއޒަތތެރި ްމަޖިލީހުގެް
މެނބަރުނނާ ްހަވާލުކުރެއވީމާ ްއެނމެ ްފުރަތަމަ ްޖަލސާގައިް ،އަޅުގަ ނޑަކީް

970

މަޖިލީހުގެ ްމެނބަރެއވެސ ް ނޫން .އެހެނނަމަވެސް ،މި ްމާލަމުގައިް
އަޅުގަނޑު ްއިނިނ ްމިކަނ ްބަލަން .ޢިއޒަތތެރި ްރައީސް ،ތެދުތެދަށް
ދަނނަވަނީ ްމިއީ ްދިވެހި ްރައޔިތުނނަށޓަކައި ްއަޅުގަނޑު ްދަނނަވާ ްހަމަް
ހިތުގެްއަޑިންދަނނަވާްއެއޗެއްމިއީް.އެދުވަހުްއަޅުގަނޑަށ ްޔަޤީނވިއޭް.
އެދުވަހު ްއަޅުގަނޑަ ށްޔަޤީނވިއޭ ްމި ްމަޖިލިސ ްދެނ ްދާނީކީްރަނގަޅަކަށް
36
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ނޫނކަން .ދިވެހިރާއޖޭގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްް 97ވަނަ ްމާއދާގައި ްވަރަށް
ސާފުކޮށ

ްބުނޭ

ްރައޔިތުނގެ

ްޚާއޞަ

ްމަޖިލީހުގެ

ްރައީސް

އިނތިޚާބުކުރަނވާނީ ްމަޖިލީހުގެ ްމެނބަރުނގެ ްތެރެއިނ ްމަޖިލީހުގެް
މެނބަރުނނޭް .ހަމައެހެނމެް ،މި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްް 133ވަނަ ްމާއދާް
ވަރަށ ްސާފުކޮށ ްބުނޭ ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްޤާނޫނުގައި ްބަޔާނކުރާް

980

އިނތިޚާބުތަކުގައި ްވޯޓުލާނވާނީ ްކިހިނެއކަން .އެހެނނަމަވެސް ،ތިޔަް
ޢިއޒަތތެރި ްމަޤާމުގައި ްއެދުވަހު ްއިނނެވި ްބޭފުޅާް ،މަޖިލީހުގެ ްރައީސް
ދިވެހި ްރައޔިތުނނަށ ްހަ މަ ްކުޑަ ްމިނވަރެއގެވެސ ްއިޙތިރާމެއނެތިް
ބޭނުނފުޅު ްގޮތަށ ްބޭނުނފުޅު ްމީހަކު ްއިނތިޚާބު ްކުރައވަނވެގެން
ރައީސަކަށ ްގެނނަވަނވެގެނ ްމަސައކަތކުރެއވިކަނ ްވަރަށ ްހާމަކަން

985

ބޮޑުކޮށްއެނމެނނަ ަށވެސްއެނގި ގެނދިޔަް.އެހެނވީމާް،މިްފެށުމަކީްމިއީް
ނުބައި ްފެށުމެކޭް .މީގެ ްމަޤޞަދު ްއޮޅިގެނނޭ ްއެދިޔައީް .ދިވެހިް
ރައޔިތުނނަށޓަކައި ްއަޅުގަނޑުމެނ ްއެނމެނނަށޓަކައި ްވަކި ްމީހަކަށް
ނޫން،އެކުލަވާލެވޭްޤާނޫނުއަސާސީއެއްއެކުލަވާލުމުގައިްކާކުތޯްމީގައިްވަކިް
ފަރާތަކަށ

ްޖެހެނޖެހެނީ.

ްނުޖެހެއޭ

ްއިނގޭތޯ

ްއެހެނވާކަ ަށް.

990

އެހެނނަމަވެސް ،އެދުވަހު ްއެ ފެނިގެނ ްއެދިޔައީ ްރައޔިތުނ ނަށ ްއިޙތިރާމް
ކުޑަކުރުންއޮތ ްމިނވަރުްމީގެްއިޚލާޞތެރިކަންބައެއްބޭފުޅުނގެްނެތް
މިނވަރުން .އެހެނވީމާް ،އެދުވަހު ްމިތާނގައި ްދެއކެވި ްވާހަކައިގައިް
އަޅުގަނޑަށ ްއަޑުއިވިފައިހުރި ްއެއޗެއވެސ ްދަނނަވާލާނަން .ކައޗަށއެޅިް
ބިނގަލެއ ްކެއޗާހަމައަށ ްނެގިއަސ ްހަމަދާނީ ްކައޗަށޭް .އާދެް ،އެއީ ްމިް

995

ދިމާވެގެނއުޅޭ ްމައސަލަ އަކީް .އެހެނވީމާް ،އަޅުގަނޑު ްދަނ ނަވަނ ްމިއުޅޭް
އެއޗަކީްރައީސުލޖުމހޫރިއޔާގެްމަޤާމުގައިްހުނނަވާްބޭފުޅަކަށވިއަސްއަދިް
އެނޫންޢިއޒަތތެރިްމަޤާމެއގައިްހުނނަވާްބޭފުޅަކަށވިއަސްދިވެހިރާއޖޭގެް
ޤާނޫނާ ްގަވާއިދަށ ްއިޙތިރާމކުރައވަނޖެހޭނެއޭް .އަދިް ،ދިވެހިރާއޖޭގެް
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ްވަކި ްގޮތަކަށްކަނޑައެޅިފައި ްއޮތިއޔާ ްއެއާ ްއެއގޮތަށް
ގެނދަވާށޭް .މިއަދުގެ ްރައީސުލޖުމހޫރިއޔާ ްމި ްމަސައކަތ ްފެށޓެވީތީް
އަޅުގަނޑު ްވަ ރަށ ްއިޚލާޞތެރިކަމާއެކު ްއެމަނިކުފާނަށ ްޝުކުރުް
37

1000

ދަނނަވަމޭް .އެހެނނަމަވެސް ،މިކަނތައ ްއިޚލާޞތެރިކަމާއެކު ްކުރިއަށް
ގެނދެވުމުގެްފުރުޞަތުވެސްފަހިކޮށދެއވާް.އޭރުންހަމަްދާނީްބަރާބަރަށް.
ޤާނޫނުއަސާސީްބުނާގޮތަށްމިްމަޖިލީހުގެްރައީސަކުވެސްއިނތިޚާބުކުރުމުގެް

1005

ފުރުޞަތު ްއެހެނ ްމީހުނނަށ ްދެއވާް .ވަކި ްމީހަކު ްއިނތިޚާބުކުރަން
ބާރުނާޅުއވާް .އޭރުނ ްމި ްޢިއޒަތތެރި ްމަޖިލިސ ްދާނީ ްހަމަ ްޤާނޫނާް
އެއގޮތަށ

ްޤާނޫނުއަސާސީއާ

ްއެއގޮތަށ

ްދިވެހި

ްރައޔިތުނނަށް

މަގުފަހިކޮށދޭނ ްއެނމެނވެސ ްތިބޭނީ ްއެއ ްރޫޙެއގައިް .އެހެނނަމަވެސް،
މިއަދު ްއަޅުގަނޑު ްކުރިނވެސ ްދެނނެވިހެނ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސަށް

1010

އިތުބާރުނެތކަމުގެ ްމައސަލަ ްހުށަހެޅުމުގައި ްއަޅުގަނޑު ްބައިވެރިވީް،
ތެދުތެދަށްދަނނަވާނަމަްހަމަްއެމަނިކުފާނަށްއެްމަޤާމުގައިްއިނނަވައިގެން
ވަކިްފަރާތަކަށ ްބުރަވެްވަޑައިނުގެންއެކަންކުރެއވޭނެކަމަށްއަޅުގަނޑަށް
ޤަބޫ ލުނުކުރެވޭތީް .އެއީ ްކިއެއވެގެނތޯ ްއެމަނިކުފާނު ްއެމަޤާމަށ ްގެނނަވަން
ވަކި ްބޭފުޅުނތަކެއ ްނުވަތަ ްވަކި ްބޭފުޅަކު ްބާރުއަޅުއވައިގެނ ްމިގޮތަށް

1015

މަޖިލީހުގެްކަނތައްގެނދެވީްއެނމެްފުރަތަމަްޖަލސާއިންފެށިގެން.އެއީް،
މީގައި ްހުރިހާ ްމައސަލަ އަކީް .ދިވެހި ްތާރީޚ ްމިކަމަށ ްހެކިވާނެް.
އަޅުގަނޑުމެނ ްއެނމެވެސ ްމިކަނ ްދަނެތިބީމު ްމިއީ ްކިހިނެއް
ދިޔަކަމެއކަން .އެހެނ ވީމާް ،މިކަހަލަ ްކަނތައތައ ްއަޅުގަ ނޑުމެނގެް
ތެރޭގައި

ްތަކުރާރުވިޔަ

ްނުދިނުމަށޓަކައި

ްއަޅުގަ ނޑު

ްބޭނުނވަނީް

1020

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ްއެއގޮތަށ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސ ްއިނތިޚާބުވާން.
އެހެނވެގެނ ްއަޅުގަނޑު ްޤަބޫލުނުކުރަނީ ްއެއީ ްޤާނޫނާ ްއެއގޮތަށް
އިނތިޚާބުކުރައވާފައިއިނ ްރައީސެއކަމަށް .އެހެނނަމަވެސް ،ކުރިން
އަޅުގަނޑުްފެށިްވަގުތުވެސްދެނނެވިްފަދައިންމެޖޯރިޓީއަކާްމައިނޯރިޓީއެއް
އޮނނަ ްތަނެއގައި ްމެޖޯރިޓީގެ ްނިނމުމަށ ްއިޙތިރާމކުރަނ ްޖެހޭތީް
އަޅުގަނޑުވެސ ްއެ ްރައީސ ްއެއީ ްހަމަ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސކަމަށް
ޤަބޫލުކޮށގެނ

ްމިހާތަނަށ

ްކުރިއަށ ްއާދެވުނީ.

ްއެހެނނަމަވެސް،

އެމަނިކުފާނު ްއެކަނތައ ްގެނދަވާ ްގޮތުނ ްއަޅުގަނޑުމެނގެ ްވާޖިބުް
އަޅުގަނޑުމެނނަށ

ްއަދާކުރުމުގެ

ްފުރުޞަތު

ްގެއލިގެނދަނީކަމަށް
38
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އަޅުގަނޑަށ ްޤަބޫލުކުރެވޭތީ ްދެނ ްއަޅުގަ ނޑުވެސ ްނިނމީ ްއެމަނިކުފާނުގެް

1030

އިތުބާރުނެތކަމުގެ ްމައސަ ަލަ ްމި ްމަޖިލީހަށ ްހުށަހަޅަން .އެހެނވީމާް ،މިް
ސަބަބު ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުނނަށާ ްއަދި ްމަނިކުފާނަށ ްވަރަށ ްސާފުކޮށް
ދަނނަވާލުމުގެ ްބޭނުމުގަްއި ްމި ްފުރުޞަތަށ ްއެދުނީް .ދެއވި ްފުރުޞަތަށް
ވަރަށްބޮޑަށްޝުކުރިއޔާް .
ް

1035

ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުން ް:އާދެް،ކުރިއަށްގެނދަވާް ް.
ް
(ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ) ް
ް
އަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނބަރުް

ް`ް.ޢިއޒަތތެރިްރައީސް ،ގަވާއިދުގެްް 13ވަނަްމާއދާގެް(ނ)ްގެް ް

މުޙަނމަދުްމަޖުްދީްއިބރާހީމް

ް ދަށުނ ްއަރިއަތޮޅު ްއުތުރުބުރީގެ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްއެއ ްމެނބަރުކަމުގައިވާް ް

ވާހަކަދެއކެވުން:

ްމުޙަނމަދު ްމަޖުދީ ްއިބރާހީމް ،މާޅޮހި ްމަޖުދީް ،ނިޒާމަކައިގެނ ްތެދުވިން.

1040

ޢިއޒަތތެރި ްރައީސް،މިްމަޖިލީހުގެ ް ް 7ޖަލސާގެ ްޔައުމިއޔާގައިްވަރަށް
ރަނގަޅަށ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސ ްއަޅުގަނޑަށ ްއެރުވި ްޖަވާބު ްލިޔުއވާފައިް
އެބައޮތް.އެްޔައުމިއޔާ ގެްސަފޙާްނަނބަރުްް8ނިމެނދެންކިޔާލީމާްމިކަން

1045

ވަރަށ ްރަނގަޅަށ ްސާފުވާނެް .ޢިއޒަތތެރި ްރައީސް .އިދާރީ ްކޮމިޓީގެް
ލަ ފާފުޅެއ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސ ްހޯއދަވާއިގެނ ްމި ްގަވާއިދާއި ްޚިލާފަށް
އަޅުގަނޑުމެނނަށ ްނެރުނު ްއަމުރަކާއި ްގުޅިގެނ ްއެދުވަހުގެ ްއެޖެނޑާގައިވާް
ގޮތުގެމަތިނ ްއަޅުގަ ނޑު ްނިޒާމީ ްނުކުތާއިގެނ ްތެދުވަމުް .ޢިއޒަތތެ ެރިް
ރައީސ ްއަޅުގަނޑަށ ްޖަވާބުދާރީވެްހާއމަކުރެއވީްރިޕޯރޓ ްހުށަހެޅުއވުން.

1050

މިއީ ްކަމަށ ްއެދުވަހުގެ ްއެޖެނޑާގައި ްއޮތ ްކަމަކީް .ޢިއޒަތތެރި ްރައީސް.
ފިސާރި ްރަނގަޅަށ ްނިކަނ ްރަނގަޅަށ ްދެނެގަނނަނޖެހޭނެް .މިއަދުގެް
އެޖެނޑާގައި ްގަވާއިދުގެ ްް 13ވަނަ ްމާއދާގެ ް(ހ) ްގެ ްދަށުން
އަޅުގަނޑުމެނނަށްފެނނާނެްމޭޒުމަތީގައިްއެބައޮތް.މިކަންއަޅުގަނޑުމެން
ޤަބޫލުކުރަމުް .ޢިއޒަތތެރި ްރައީސް .މިއަދު ގެ ްއެޖެނޑާގައިވެސ ްމިއޮތީް
އިތުބާރުނެތކަމުގެ ްމައސަލަ ްހުށަހެޅުއވުން .ފިނީޝް .ނިމުނީް .އިތުރަށް
39

1055

އެނމެ ްމުޙުލަތެއ ްއެނމެ ްހިނދުކޮޅެއވެސ ްދޭކަށ ްޖާގަދީފައެއ ްނެތް.
ޢިއޒަތތެރި ްރައީސް .ގަވާއިދަށ ްޚުރުމަތތެރިކޮށ ްހިތުމަކީ ްކުރަނޖެހޭނޭް
ކަމެއް.ލާޒިމކަމެއް.ވީމާް،ދެންއޮތްް 3ވަނަްނަނބަރަށގޮސފައިްމިއަދުް
ޖެހޭނީ ްމި ްޖަލސާ ްހުއޓުވާލައވާ ްއެހެނ ްއެޖެނޑާއެއ ްކުރައވާއިގެނ ްއެް

1060

ޖަލސާ ްކުރިއަށ ްގެނދެވޭނިް .ޢިއޒަތތެރި ްރައީސް .ގަވާއިދުގައިް
ކަނޑައެޅިގެންއެބަބުނޭް ...
ް
ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުން ް:ޢިއޒަތތެރިްމެނ ބަރުް.އާދެް،ނިޒާމީްނުކުތާގެްގޮތުގައިްއަޅުގަނޑުމެންމިް

1065

ބަލާ ްް 3މިނެޓ ްހަމަވެއޖެް .އަދި ްނެނގެވި ްނުކުތާ ްއަޅުގަ ނޑަށ ްވަރަށް
ސާފުވެއޖެް .އެހެނވީމާް ،އެއަށ ްޖަވާބު ްއެރުވުމުގެ ްފުރުޞަތު ްދެއވާް
އިށީނދެވަޑައިގެނދެއވުންއެދެން ް.
ް
(ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށގެނދެވުނ) ް

1070

ް
އަރިއަތޮޅުްއުތު

ުރުބުރީްމެނބަރުް ްއެނމެްވާހަކައެއްއަދިްއަރިސކޮށލަންބޭނުން ް.

މުޙަނމަދުްމަޖުދީްއިބރާހީމް ް
ވާހަކަދެއކެވުނ:

ް

ް

1075

ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުން ް:އާދެް ،އިތުރަށ ްތަކުރާރު ްކުރުމުގެ ްބޭނުމެއ ްނެތް .އެހެނވީމާް ،މީގެް
ކުރީގައިވެސ ްނެނގެވި ްނުކު ތާ ްކަނނޭނގެ ްމިއީ ްއަނެއކާވެސ ްހަމަ ްއެް
ނުކުތާ ްނެނގެވީމާ ްއެއަށވެސ ްޖަވާބު ްއަރުވަނ ްއަޅުގަ ނޑު ްބޭނުނވާތީް.
އެހެނވީމާް،އިށީނދެވަޑައިގެނދެއވުންއެދެން ް.

1080

ް
(ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށގެނދެވުނ) ް
ް
އަރިއަތޮޅުްއުތު

ުރުބުރީްމެނބަރުް ްއަދިްއެއްވާހަކަްފުރިހަމަކޮށ ލަންއަޅުގަނޑުްބޭނުނވޭްއިނގޭތޯް ް.
40

މުޙަނމަދުްމަޖުދީްއިބރާހީމް ް

1085

ް

ވާހަކަދެއކެވުނ:

ް
ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުން ް:އާދެް،ކުރިއަށގެނދަވާް ް.
ް

1090

(ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށގެނދެވުނ) ް
ް
އަރިއަތޮޅުްއުތު

ުރުބުރީްމެނބަރުް ްގަވާއިދުގެް ްވަނަްމާއދާއިންނިޒާމީްނުކުތާއެއްނަގަންތަނދޭއިރުގައިް ް

މުޙަނމަދުްމަޖުދީްއިބރާހީމް

ް ް 18ވަނަ ްމާއދާއިނ ްވާހަކަދެއކުމަށ ްއެދުމުގެ ްފުރުޞަތުވެސ ްއެބައޮތް ް.

ވާހަކަދެއކެވުން:

ްޢިއޒަތތެ ެރި ްރައީސް .އަޅުގަނޑު ްއެ ްވާހަކާގެނ ްކުރިއަށދާކަށެއ ްނޫން

1095

ނިޒާމާއިގެންމިްތެދުވީް.ހަމައެކަނިްނިޒާމުގެ ްް 13ވަނަްމާއދާގެް(ނ)ްގެް
ދަށުނ ްއަޅުގަނޑު ްރައީސަށ ްއަރުވަނ ްބޭނުނވާ ްވާހަކައަކީ ްމަޖިލީހުގެް
ރައީސ ްއާއި ްމެނބަރުން .ކޯއޗަކަށތޯް .ޖަލސާގެ ްއެޖެނޑާއަށް
އިޚތިރާމކުރަނވާނޭ.

ްއިޚތިރާމކުރަނވާނޭ.

ްޢިއޒަތތެރި

ްރައީސް.

އެހެނވެގެނ ްއަޅުގަނޑު ްމިއަދުގެ ްފުރަތަމަ ްނިޒާމުގައިވެސ ްއަޅުގަނޑުް

1100

ދެނނެވީ ްނިޔާކަނޑައެޅުއވީ ްނިކަނ ްވިސނަވާް .ނިޒާމެއ ްއޮތީމާ ްމިކަން
ބައލަވާް .ޚިޔާލެއއޮތަސ ްފިކުރު ްއާކޮށފަވާް .މިއާދެވުނު ްޖަލސާ ްމިހިނދުް
ނިނމަވާް.ޝުކުރިއޔާް ް.
ް
ް

1105

ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުން ް:ޝުކުރިއޔާް.އާދެް ،ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްނެނގެވިްނުކުތާއަކީްް 13ވަނަް
މާއދާގެ ް(ނ) ްގެ ްދަށުނ ްއެޖެނޑާކުރެވިް ،އެޖެނޑާއާއި ްއެއގޮތަށް
ޢަމަލުކުރެއވުމަށް .އާދެް ،އެޖެނޑާ ްކުރެވިފައި ްމިވަނީ ްދެނމެގައި ްހަމަް
ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްފާހަގަކުރެއވި ްފަދައިނ ްރައޔިތުނގެ ްޚާއޞަް
މަޖިލީހުގެ ްގަވާއިދުގެ ް ް 5ވަ ަނަ

ްމާއދާގައިވާ

ްގޮތުގެމަތިން

އިތުބާރުނެތކަމުގެ ްމައސަލައެއް .އެ ްމައސަލާގައި ްމައސަލަ ްހުށަހެޅިް
ގޮތެއ ްނިނމަނޖެހޭް .އެއީވެސ ްގަވާއިދު ްބުނާ ްކަމެއް .އިޝާރާތކުރެއވިް
41

1110

އިދާރީްކޮމިޓީގެްރިޕޯޓަކީްރިޕޯޓްއެރުވުމަށފަހުްއިތުރުްކަމެއްނިނމަނޖެހޭް
ކަމެއްނޫނޭް.އެހެ ނވީމާް،އަޅުގަނޑުްމީގެކުރިނވެސްނިނމާފައިއޮތްގޮތް
ރަނގަޅުްކަމަށްދެކޭތީްނެނގެވިްނުކުތާްއެއީްރަނގަޅުްނުކުތާއެއްކަމަށް

1115

ބެލެވޭކަށްނެތް.ދެންއަޅުގަނޑުްފު ުރުޞަތުއަރުވަންމިއޮތީްރައޔިތުނގެް
ޚާއޞަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސ ްމި ްމައސަލާގައި ްޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަތުމަށް
އެދިވަޑައިގެނފައިވާތީްއެްފުރުޞަތުްއެްޢިއޒަތތެރިްމެނބަރަށްއަރުވަނީް.
އާދެް،ކުރިއަށގެނދަވާް ް.
ް

1120

ރައޔިތުނގެްޚާއޞަްމަޖިލީހުގެް

ްޝުކުރިއޔާ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސް .`ް .އާދެް ،އަޅުގަނޑުް ް

ރައީސްއަލފާޟިލްޢައ ބާސް

ްމިހާތަނަށ ްއެއޗެއ ްނުދަނނަވާ ްމަޑުކޮށލީ ްގަވާއިދުގެ ްް 4ވަނަ ްމާއދާް ް

އިބރާހީމްވާހަކަދެއކެވުން:

ް ބުނާގޮތުނ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސަކީ ްމަޖި ލީހުގައި ްހިނގާ ްއެއވެސް
ބަޙުސެއގައި ްބައިވެރިވާ ްމީހަކަށ ްނުވާތީް .ބަޙުސގައި ްބަޙުސކުރާ ްގޮތަށް
ވާހަ ަކަދައކާ ްމީހަކަށ ްނުވަން .އަދި ްގަވާއިދުގެ ް ް 5ވަ ަނަ ްމާއދާް

1125

ބަޔާނކު ރަނީްރައީސއަށްއިތުބާރުނެތކަމުގެްވޯޓެއްވާހަކަދެއކޭއިރުގައިްއެް
ދިފާޢުގައި ްއެއޗެއ ްބުނަނ ްބޭނުނ ްކަމަށވާނަމަ ްއެ ްބުނުމުގެ ްޙައޤުް
އޭނާއަށ ްލިބިގެނވޭް .އެހެނވެް ،އަޅުގަނޑު ްހީއކޮށ ްހުރީ ްމިތާނގައިް
ބަޙުސކޮށ ްނިމުމަށފަހު ްއަޅުގަނޑުގެ ްދިފާޢުގައި ްއަޅުގަނޑު ްބުނާނެް
އެއޗެއ ްއޮތތޯ ްއައސަވާލައވާފިއޔާ ްއަޅުގަނޑު ްއެއޗެއ ްދަނނަވަން
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ޤަސދުކޮށގެނ ްއަޅުގަނޑު ްހުރީް .އެހެނނަމަވެސް،ކަނދިމާވަމުންމިދަނީް
އެހެނގޮތެއް .އާދެް ،އަޅުގަނޑު ްމިގޮތަށ ްލަސކުރުމުގެ ްއެއ ްބޭނުން
ގައިމުވެސ ްމިހާތަނަށވެސ ްފުދިއޖެް .އެ ެއީް ،އިތުބާރުނެތ ްކަ ަމަށް
ހުށަހެޅުއވި ްމައސަލަތަކުގެ ްއިތުރަށ ްކިތައމެ ްމައސަލަތަކެއވެސ ްމިް
ހިނދުގައި ްވާހަކަދެއކުމުގައި ްއެބޭފުޅުނ ްހާއމަކުރައވަމުނ ްގެނދަވާއިފިް.
ޙަޤީޤަތުގައި ްއެއީ ްއެބޭފުޅުނ ްއެހެނ ްކުރައވާގެނ ްވާނެކަމެއ ްނޫން.
ސަބަބަކީްއަޅުގަނޑަށްތައޔާރުވެގެން ޖަވާބުްދޭންތައޔާރުވެގެންއާދެވޭނީް
ކުރިނ ްއަޅުގަނޑަށ ްއެ ްމަޢުލޫމާތު ްލިބިފައި ްއޮނނަ ްކަނތަ ަކަށް.
އެހެނނަމަވެސ ްކޮނމެގޮތެއގައިވެސ ްއަޅުގަނޑު ްހަމަ ްހިތުގެއަޑިނ ްމިް
42
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މައސަލަ ްމިގޮތަށ ްމި ްހުށަހެޅުއވި ްމެނބަރުނނަށ ްމަރުޙަބާ ްދަނނަވަން.
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އާދެް ،އަދި ްޝު ުކުރުވެސް ްއަދާކުރަން .ސަބަބަކީ ްމި ްމަޖިލީހުގެް
ޖަލސާއެއގައިްމިްގޮތަށްވާހަކަދެއކުމުގެްފު ުރުޞަތުްހޯއދަވާްދެއވީތީް.
އާދެް،އަޅުގަނޑަކީްއާދެް ،މަޖިލީހުގެްރައީސަކީ ްމަޖިލީހުގެްޖަލސާއެއގައިް
ތިބޭފުޅުނ ްތިޔަ ްތިއބަވާ ްގޮނޑިތަކުގައި ްތިބެގެނ ްއޭގެނ ްގޮނޑިއެއގައިް
އިށީނދެގެނ ްވާހަކަދެއކުމުގެ ްފުރުޞަތު ްއޮނނަ ްމީހެއ ްނޫން .މިް
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ފުރުޞަތު ްއަޅުގަނޑަށ ްމިއަދު ްނުދެއވިނަމަ ްއަޅުގަނޑަށ ްމިް
ފު ުރުޞަތެއ ްނުލިބުނީސް .ހަމައެއާއެކީގައި ްއަޅުގަނޑާއި ްމެދުގައިް
ތިބޭފުޅުނ ްއިތުބާރުއޮތތޯ ްނުވަތަ ްނޫނތޯ ްއެއާމެދު ްގޮތެއ ްނިނމުމަށވެސް
މިއަދު ްމިއޮތީ ްވަ ރަށ ްރަނގަޅު ްފުރުޞަތެއ ްހުޅުއވާދެއވާފަް .އެހެނވީމާް،
މިްމައސަލަްމިތަނަށްހުށަހެޅުއވިްޢިއޒަތތެރިްމެނބަރުނނަށްއަޅުގަނޑުް
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ހަމަްހިތުގެއަޑިންޝުކުރުދަނނަވަން.އެއާއެކުްއަޅުގަ ނޑުްކުޑަކޮށްދެރަވާް
ވާހަކައެއ

ްދަނނަވަނ.

ްއެއީ،

ްޢިއޒަތތެރި

ް6

ްމެނބަރުން

ވާހަ ކަފުޅުދެއކެވިއިރުވެސ ްއަޅުގަނޑު ްރަނގަޅޭ ްހަމަ ްއަޅުގަނޑަށް
އިތުބާރުއެބައޮތޭ

ްއެއވެސ

ްބޭފުޅަކު

ްވިދާޅެއނުވޭ.

ްހައތާވެސް

ވާހަކަފުޅުދައކަވަމުނ ްގެނދެވީ ްއިތުބާރުނެތ ްބޭފުޅުން .އެގޮތަށ ްޖަލސާް
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ނިމިގެނ ްހިނގައޖެއޔާ ްއަޅުގަނޑުގެ ްނިމުނ ްމިގޮތަށ ްނިމިގެނދާނެް.
އެ ހެނނަމަވެސް ،ކޮނމެއަކަސ ްއަޅުގަނޑު ްއެއޗެއ ްދަނނަވާލަން
އަޅުގަނޑު ްތެދުވެ ްމިއިނީް .ޙަޤީޤަތުގައި ްމިކަމަކީ ްވަރަށ ްތާރީޚީ ްކަމެއް.
ތާރީޚީ ްކަމެކޭ ްއަޅުގަނޑު ްމި ްދަނނަވަނީ ްރާއޖޭގެ ްތާރީޚުގައި ްއަދިް
މިހާތަނަށ ްރާއޖޭގެ ްޤާނޫނު ްހަދާ ްމަޖިލީހެއގައި ްއެއީ ްރައޔިތުނގެްް
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މަޖިލިސ ްކަ ަމުގައިވިޔަސ ްއެއީް ،ރައޔިތުނގެ ްޚާއޞަ ްމަޖިލިސް
ކަމުގައިވިޔަސް .އެ ްމަޖިލީހުގެ ްރިޔާސަތަށ ްހޮވިފައި ވާ ްމީހަކު ްނުވަތަް
އައޔަނކުރެވިފައިވާ ްމީހެއގެ ްއިތުބާރުނެތ ްކަމަށްމަޖިލީހުގެްމެނބަރުނގެް
ތެރޭގައި ްވާހަކަދެއކިފައެއ ްމީގެ ްކުރިނ ްރާއޖޭގެ ްތާރީޚުނ ްފެނނާކަށް
ނެތް .އެނމެ ްފުރަތަމަ ްރާއޖެއަށ ްޤާނޫނެއ ްއެކުލަވާލުމަށ ް ް 193ވަނަް
އަހަރު ްއެކުލަވާލެވުނު ްޤާނޫނު ްހަދާ ްމަޖިލީހުގެްރައީސަކަށ ްއޭރު ްހުނނެވީް
43
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އަބދުލޢަޒީޒ ްރަނނަ ްބަ ނޑޭރިކިލެގެފާނުް .އާދެް ،އެމަނިކުފާނު ްއެނމެް
ޖަލސާއެއގައި ްބައިވެރިވަޑައިގެނފަ ްއަމިއލަފުޅަށ ްދެނ ްޖަލސާތަކަށް
ވަޑައިނުގެނ ްހުނނަވާފައި ްޤާނޫނު ްފާސވި ްދުވަހު ްއެ ްމަޖިލީހުގެް
ރައީސކަމުނވެސ ްއަދި ްބޮޑުވަޒީރު ްކަމުނވެސ ްއިސތިޢުފާދެއވާފަް
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ވަޑައިގެނނެވީް .އާދެް ،ކޮނމެއަކަސ ްއެ ްރައީސ ްހިތޕުޅުހަމަނުޖެހިގެން
ވަކިވެވަޑައިގަނނަވާގޮތ ްތިމާވެފައި ްއޮނނަނީް .އެކަމަކު ްމިފަހަރު ްމިވަނީް
އަކީ ްއެހެނެއ ްނޫން .އާދެް ،މިއީ ްއަޅުގަނޑު ްދަނނަވާނީ ްތާރީޚީ ްކަމަކަށް
ވަނިއޔޭް .ތާރީޚީ ްކަމަކަށ ްމިކަނވާއިރު ްއަޅުގަނޑުމެނ ްވިސނާލަނޖެހޭް
މިވަނީ ްކީއތޯް .މިއީ ްއަޅުގަނޑުމެނ ްދެރަވާނވީ ްކަމެއނޫން .މިއީް
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އަޅުގަ ނޑުމެނ ްއުފާކުރަނވީ ްކަމެއް .އާދެް ،އަޅުގަ ނޑުމެނ ްރާއޖޭގައިް
މިހާރު ްއުފަނވަމުނ ްއަނނަ ްޑިމޮކރަސީގެ ްޚަރަކާތތައ ްޑިމޮކރަސީގެް
ހޭލުނތެރިކަންމިއިނ ްމިކަމުނ ްމިްފެނނަނީް .އާދެް ،ކޮނމެބަޔަކުްކޮނމެް
އެއޗެއކިޔަސ ްކޮނމެ ްބަޔަކު ްކިތައމެ ެވަރަކަށ ްބަދުނާމުކުރަން
މަސައކަތކު ރިއަސ ްމިއަދުގެ ްސަރުކާރުނ ްއަޅުގަނޑުމެނގެ ްތެރޭް
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ގެނނަވަމުނ ްގެނދަވާ ްޑިމޮކރަސީއާއި ްމިނިވަނކަމާއި ްމި ްހުރިހާކަމެއގެް
އަސަރު ްއަޅުގަނޑުމެނގެ ްމި ްމަޖިލީހުނވެސ ްމިއަދު ްފެނިގެނ ްމިދަނީް.
އާދެް،މިކަމަކީްއަޅުގަނޑުމެންދެރަވާނވީކަމެއްނޫން.އުފާކުރަނވީްކަމެއް.
އާދެް ،އަޅުގަނޑު ްމަޖިލީހުގެ ްގަވާއިދާއި ްޚިލާ ފުވާކަމަށ ްމަޖިލީހުގެް
ޖަލސާތަކުގައިވެސ ްވަރަށ ްގިނަފަހަރު ްވާހަ ަކަފުޅުދައކަވަމުނ ްގެނދަވާް
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ބައެއ ްމެނބަރުނ ްމިއަދު ްއަޅުގަ ނޑާއި ްމެދުގައި ްއިތުބާރުނެތ ްކަމަށް
ހުށަހަޅުއވާ ްހުށަހެޅު ުއވުމުގައި ްސޮއިކޮށފައިވާތަނ ްފެނުނީމާ ްއަޅުގަނޑުް
ހައިރާނވާކަށނުޖެހޭް .އަދި ްއޭގެތެރެއިނ ްގިނަ ްމެނބަރުނނަކީ ްމަޖިލީހުގެް
ރިޔާސަތަށ ްއަޅުގަނޑު ްހޮވުނު ްދުވަހު ްއެ ްއިނތިޚާބ ްބޭއވުނު ްގޮތ ްއެއީް
ހިތހަމަނުޖެހޭގޮތ ްކަމުގައިވެގެނ ްޖަލސާ ްދޫކުރައވާފައި ްވަޑައިގެނނެވިް
ބޭފުޅުން .އެހެނވީމާް ،މަޖިލީހުގެ ްރިޔާސަތުގެ ްގޮނޑީގައި ްއަޅުގަނޑުް
އިނނައިރުވެސ

ްއެބޭފުޅުނ

ްއަޅުގަނޑާއި

ްދޭތެރޭގައިް

ހިތޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިނުގަނނަވާކަންއެފަހަރަށވުރެްގިނަފަހަރުްއަޅުގަނޑަށް
44

1190

ދަނީ ްއެނގެމުން .އެހެނވީމާް ،މިއަދު ްމިކަމަށ ްއެބޭފުޅުނ ްގެނނަވާފައިވާް
މައސަލަތަ ަކަށ ްއެއޗެއ ްދަނ ނަވާލަނ ްއަޅުގަނޑު ްތެދުވެ ްހުނނައިރަކުް

1195

އަޅުގަނޑަށ ްވަކި ްއަޅުގަ ނޑަށ ްއިތުރަކަށ ްމާބޮޑު ްއަސަރެއނުކުރޭް
އަޅުގަނޑު ްދަނނަވާލާނަން .އާދެް ،އެއީ ްމިކަހަލަ ްޑިމޮކރަޓިކ ްއަދިް
މިނިވަންޖައވެއގައިްއޮނނަނވާނީވެސްއެގޮތް.ހުރިހާްއެނމެންޤަބޫލުވާް
އެކަކުްނުހުނނާނެ ް.އަދިްހުރިހާްއެނމެންރުއސާގެންއުޅެވޭ ްއެކަކުވެސް
ނުހުނނާނެް .އެހެނވީމާް ،ނުރުހޭ ްމީހުނނާއި ްހިތހަމަނުޖެހޭ ްމީހުނވެސް

1200

ތިބޭނެ ްއަޅުގަނޑާއި ްމެދުގަް .އެއިނ ްކަމަކީ ްއަޅުގަނޑު ްދަނނަވާނީް
ކުރިނވެސްދަނނަވަމުންއަނނަހެންއަޅުގަނޑަށްލިބޭްހިތވަރެކޭް.އެއީް،
އަޅުގަް ނޑުްކުރާްމަސައކަތުގައިްއަޅުގަ ނޑަށްޒިނމާވާންވާޖިބުްއަދާކުރަން
އަޅުގަނޑަށ ްލިބޭ ްބާރެކޭް .އެހެނނަމަވެސް ،ބާރުލާފައި ްއަޅުގަ ނޑުް
ދަނނަވަނޖެހޭ ްމަޖިލީހުގެ ްގަވާއިދާއި ްޚިލާފަށ ްއަޅުގަނޑު ްމަޖިލީހުގެް

1205

ގަވާއިދުްފާސވީއސުރެްހަމަްއެއވެސްކަމެއްކޮށފައެއްނޯނނާނެް.އަދިް
އޭގެކުރިނވެސ ްމަޖިލިސ ްރާއޖޭގައި ްހިނގަމުނދާ ްމަޖި ލިސތަކަކީް
ހިނގަމުނދާގޮތާއި ްއުސޫލުތަކާއި ްޚިލާފުވާ ްގޮތަކަށ ްއަޅުގަނޑު ްމިް
މަޖިލީހުގެްކަމެއްހިނގާފައެއްނޯނނާނެް.ހުށަހަޅުއވާފައިއޮތްމައސަލަް ...
ް

1210

ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުން ް:ޢިއޒަތތެރިްމެނބަރު ްއާދެް،މިްޖަލސާްތެރެއިންއެބައިވޭްފޯނެއގެްއަޑުް.
އެއީ ްފޯނު ްބޭނުނކުރެވޭ ްގޮތަށ ްއޮތުމަކީ ްގަވާއިދުގައި ްކުރުން
އެކަށީގެނވާކަމެއ ްނޫން .އެހެނވީމާް ،އެ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރަކު ްއެް
ފޯނެއްނިއވަވާދެއވުންއެދެން ް.
ް

1215

ރައޔިތުނގެްޚާއޞަްމަޖިލީހުގެް

ްޖަލސާތައ ްހުށަ ހަޅުއވާފައިވާ ްމައސަލަތަކުގެ ްތެރޭގައި ްއެނމެ ްފުރަތަމަް ް

ރައީސްއަލފާޟިލްޢައބާސް

ްހުށަހަޅުއވާފައި ްމިވަނީ ްް 69ވަނަ ްޖަލސާގެ ްއެޖެނޑާ ްކަނޑައެޅިފައިް ް

އިބރާހީމްވާހަކަދެއކެވުނ:

ްވަނިކޮށ ްގަވާއިދާއި ްޚިލާފަށ ްއެޖެނޑާގެ ްބައެއ ްއައިޓަމތައް
އުނިކުރެއވުން .ގަްވާއިދާއި ްޚިލާފަށޭ ްއުނިކުރެއވިއޔޭ ްމިހެނ ްވިދާޅުވާއިރުް
އަޅުގަނޑުްގަވާ އިދުްބަ ލާއިރުްގަވާއިދުގެްއެއވެސްމާއދާއެއގައިްއެޖެނޑާް
45

1220

ބަދަ ލުކުރުމަށ ްހުރަސއަޅާ ްއެއވެސ ްމާއދާއެއ ްގަވާއިދަކުއެއ ްނެތް.
ޖަލސާއެއގެ ްއެޖެނޑާ ްކަނޑައެޅިފައި ްއޮއވާ ްއެ ްޖަލސާގެ ްއެޖެނޑާްް
ބަދަ ލުކުރުމަށ ްހުރަސއަޅާ ްއެއވެސ ްމާއދާއެއ ްމަޖިލީހުގެ ްގަވާއިދުގައެއް
ލިޔެވިފައެއ ްނޯނނާނެް .އެހެނވީމާް ،މަޖިލީހުގެ ްގަވާއިދާއި ްޚިލާފަށް
ކުރެވުނުކަމެކޭ

ްއެއގޮތަކަށވެސ

ްއެހެނ

ްވިދާޅުވާކަށް

1225

ޖެހިވަޑައެއނުގަނނަވާނެް .މަޖިލީހުގެ ްގަވާއިދުގެ ްް 11ވަނަ ްމާއދާގައިް
ބުނެފައިވަނީ ްމަޖިލީހަށ ްމައސަލަ ްހުށަހެޅުނު ްތަރުތީބު ްކަނޑައަޅާނީް
މަޖިލީހުގެ ްރައީސ ްކަމަށް .މިގޮތުނ ްމަޖިލީހަށ ްބަޙުސ ްހުށަހަޅާނެް
މައސަލާގައިްއެްމައސަ ލަތައްހުށަހަޅާނެްތަރުތީބުްކަނޑައެޅުމުގައިްއިދާރީް
ކޮމިޓީގެ ްޚިޔާލު ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސ ްހޯއދަން .އިދާރީ ްކޮްމިޓީގެ ްޚިޔާލުް

1230

ހޯދިކަމުގައިވިޔަސްތަރުތީބުްކަނޑައަޅާނީްމަޖިލީހުގެްރައީސް .އެހެނވީމާް،
މަޖިލީހަށްކަނތައްހުށަހަޅަމުނގެނގޮސ ްވަނީ ްއަޅުގަ ނޑަށ ްފެނނަގޮތަށް
އަޅުގަނޑަށްއެކަންމަޖިލީހުގެްގަވާއިދާއިްއަދިްޤާނޫނުއަސާސީގެްއާދެް،އެް
ވާހަކަފުޅުދެއކެވި ްޢިއޒަތތެ ރި ްމެނބަރު ްވާހަކަފުޅުދެއކެވިއިރުގައި ްބޭނުން
ކުރެއވި ްމާއދާއިނވެސ ްއަޅުގަނޑަށ ްލިބިފައިވާ ްއިޚތިޔާރެއް .މަޖިލީހުގެް

1235

ގަވާއިދުގެ ް 13ވަނަ ްމާއދާގެ ް(ށ) ްގައި ްބުނެފައިވަ ނީ ްޖަލސާގެް
އެޖެނޑާގައި ްހިމަނާނީ ްއެ ްޖަލސާއެއގައި ްނިނމުމަށ ްނުވަތަ ްކުރުމަށް
މިތަނކޮޅުްފާ ހަގަކުރައވާތިް.އެްޖަލސާއެއގައިްނިނމުމަށްނުވަތަްކުރުމަށް
އިދާރީ ްކޮމިޓީގެ ްލަފާގެމަތިނ ްއެޖެނޑާގައި ްހިމެނުމަށ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް
ކަނޑައަޅާ ްކަނތައތަކޭް .ވީމާް ،އިދާރީ ްކޮމީޓީގެ ްލަފާގެމަތިނ ްއެކަން

1240

ކަނޑައަޅަނީްއަނެއކާ ވެސްހަމަްމަޖިލީހުގެްރައީސް.އެހެނވީމާް69ް،ވަނަް
ޖަލސާގެްއެޖެނޑާ ގައި ްއެތައ ްކަނތައތަކެއްހުރިއިރު ްއެ ްޖަލސާގައި ްއެް
ހުރިހާ ްކަމެއ ްނުނިއމޭނެ ްކަމަށ ްފެނނަނޏާ ްއޭގެތެރެއިނ ްބައެއް
އުނިކުރުމަކީވެސްކުރެވިދާނެް ެކަމެއް .އާދެް ،އަޅުގަނޑަށ ްފެނނަގޮތުގައިް
އެ ްޖަލސާގައި ްއޭރު ްއޮތީ ްރައޔިތުނގެ ްޙައޤުތަކާމެދު ްވާހަކަދެއކުން1ް .
ވަނަ ްކަމަކަށް .ދެނ ްއޭގެ ް ްވަނަ ްނުވަތަ ްް 3ވަނަ ްކަމަކަށ ްއެހެން
ކަނތައ ްހުރީް .އެހެނވީމާް ،އެ ްޖަލސާގައި ްއެހާ ްހިސާބަށް
46

1245

ނުގެނދެވޭނެކަމަށ ްފެނނާތީ ްއެކަނތައތައ ްނިނމުމަށ ްއަދި ްއެއަށވުރެް
ބޮޑަށ ްއެވަގުތު ްއަޅުގަނޑަށ ްދިމާ ވެފައިއޮތ ްމައސަލާއިގެނ ްގޮތުން
ކުރިއަށ ްގެނދަނވެސ ްދަތިވާނެކަމަށ ްފެނނާތީ ްއެ ްޖަލސާގައި ްނިނމޭނެް

1250

ކަނތައްއެްޖަލސާގައިްކުރެވޭނެްކަނތައްއަޅުގަނޑަށްފެނނަްކަނތަކަށް
އެ ްއެޖެނޑާގައި ްއެ ްބަދަލުގެނަސ ްއަޅުގަނޑު ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުނގެް
އަރިހަށްފޮނުވީް ް.
ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުން ް:ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ް .އާދެް ،އަޅުގަނޑުމެނ ްޢާނމުކޮށ ްޢަމަލުކުރާް

1255

އުސޫލުނ ްހުސވަގު ުތުކޮޅު ްއައިސޖެހުނީް .ދެނމެގައި ްއަޅުގަނޑުް
ފުރުޞަތުގައި ްމިހާރު ްް 12މިނެޓ ްވާހަކަފުޅުދައކަވާއިފިް .ދެނ ްއޮތ ްް5
މިނެޓ ްހުސވަގުތުކޮޅަށފަހު ްޢިއޒަތތެރި ް މެނބަރަށ ްއަރުވާނަން .އާދެް،
އެހެނވީމާް،އަޅުގަނޑުްމިްވަގުތުްމިްޖަލސާްމެދުކަނޑާލުމުގެްފުރުޞަތުް
ދެއވުމަށްދަނނަވަން ްް.

1260

ް
ރައޔިތުނގެްޚާއޞަްމަޖިލީހުގެް

ްއާދެް ،ޢިއޒަތތެރި ްރައީސް .އަޅުގަނޑު ްމަޖިލީހުގެ ްގަވާއިދަށް ް

ރައީސްއަލފާޟިލްޢައ ބާސް

ްޚުރުމަތތެ ެރިކޮށ ްހިތާނަން .އެހެނނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑު ްދަނނަވަން ް

އިބރާހީމްވާހަކަދެއކެވުނ:

ްބޭނުނވޭ ްދެނ ްދެވަނަ ްފަހަރަށ ްދެއވާނީ ް ް 3މިނެޓް .އަޅުގަނޑުް
ދައކަނހުރިްވާހަކަް ް 3މިނެޓަކުނ ްނުދެއކެވޭނެް .މިހެނވާނެތީ ްއަޅުގަނޑުް

1265

ހަމަ ްބޭނުނވެގެނ ްހުރީް .އެއީް ،ކުރިނ ްއެނމެފަހުނ ްއަޅުގަނޑު ްއެއޗެއް
ދަނނަވާލަން .ޙަޤީޤަތުގައި ްއަޅުގަނޑާއިމެދު ްމި ްއަޅުއވާ ްއިލޒާމތަކުގައިް
އަޅުގަ ނޑު ްއެކަމަށ ްޤަބޫލުނުކުރާ ްވާހަ ަކަ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުނގެް
އަރިހުގައި ްއިޚތިރާމާއެކު ްދަނނަވަމުނ ްއަޅުގަނޑު ްމިހާ ްހިސާބުނ ްވާހަކަް
ހުއޓާލާނަން.ޝުކުރިއޔާް ް.

1270

ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުނ ް ް:ޝުކުރިއޔާް .އާދެް ،ނިޒާމާބެހޭ ްނުކުތާއެއ ްނަނގަވާފައި ްއޮތީމަ ްއެއަށް
ފުރުޞަތުްއަރުވާނަން.ކުރުކޮށްވިދާޅުވެދެއވާް ް.
ް
47

(ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ) ް

1275

ް

ްދެނމެ

ްޢިއޒަތތެރި

ްރައީސަށ

ްމުޚާތަބް ް

މާލޭްމެނބަރުްއަޙމަދުް

ްމަނިކުފާނު

އާޠިފްވާހަކަދެއކެވުނ:

ްކުރެއ ވިއިރުްޢިއޒަތތެރިްމެނބަރޭްވިދާޅުވީމާްމިހާރުްވާހަކަފުޅުދައކަވަމުން ް
ްއެ ްގެނދަވަނީ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރެއގެ ްގޮތުނތޯް .ނުވަތަ ްރައީސގެް ް
ްގޮތުނތޯ ްއަޅުގަނޑުމެނނަށ ްއޮޅުނ ްއަރާގޮތ ްވާތީ ްއެ ްސުވާލުް

1280

ދަނނަވާލަން.ޝުކުރިއޔާްޢިއޒަތތެރިްރައީސް ް.
ް
ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުން ް:އާދެް ،ނެނގެވި ްނިޒާމީ ްނުކުތާއަށ ްއަޅުގަ ނޑު ްއިޝާރާތ ްމި ްކުރާއިރުް
އަޅުގަނޑުްދަނނަވަނޖެހެނީްއަޅުގަނޑުްމެނބަރުނނަށްއިޝާރާތްކުރަނީް

1285

ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުނގެ ްގޮތުގަް .އަދި ްއެ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުް
މަޖިލިޙުގެްރައީސްކަމު ގައިވިޔަސްއެއީވެސްހަމަްޢިއޒަތތެރިްމެނބަރެއް.
އެހެނވެ ްއެގޮތުގެމަތިނ ްއެގޮތަށ ްއަޅުގަނޑަށ ްނިސބަތ ްކުރެވިދާނެް.
އެހެނވީމާް ،އެއީ ްގޯހެއ ްކަމަކަށ ްއަޅުގަނޑު ްނުބަލަން .މިވަގުތަށް
އެހެނވީމާް ،މެދުކަނޑާލާފައި ްް 11ޖަހާއިރު ްފެށޭގޮތަށ ްޢިއޒަތތެރިް

1290

މެނބަރުންވަޑައިގެނދެއވުމަށްދަނނަވާނަން.ޝުކުރިއޔާް ް.
ް
]އިނޓަވަލްް12.32ންް11.22ށ[ ް
ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުނ:

ް`ް .އަޅުގަނޑު ްޖަލސާ ްކުރިއަށ ްގެނދެވުމަށ ްފަށައިގަނނާނަން.

1295

ޖަލސާްމެދުކަނޑާލިއިރުްވާހަކަދައކަވަމުންގެނދެވިްމަޖިލީހުގެްރައީސގެް
ވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްގެނދެވުމަށޓަކާްއަދިްް 5މިނެޓުްއެބައޮތް.އެހެނވީމަް،
އެްޢިއޒަތތެރިްމެނބަރަށްފުރުޞަތުްއަރުވަން.އާދެް،ކުރިއަށްގެނދަވާް .
ް
(ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ) ް

1300

ް
ހައދުނމަތީްމެނބަރުްމޫސާް

ްއާދެް ،އަޅުގަނޑު ްމި ްދަނނަވާލާ ްނިޒާމާބެހޭ ްނުކުތާއެއ ްކަމަށ ްމިް ް
48

މަނިކުްވާހަކަދެއކެވުނ:

ް ދަނނަވާލަނީ ްމިއަދު ްމި ްޖަލސާ ްފައޓަވަމުނ ްވިދާޅުވި ްމެނބަރުނނަށް
ވާހަކަދެއކެވުމުގެ ްފުރުޞަތު ްދެވޭނެއޭް .މެނބަރުނނަށ ްވާހަކަދެއކެވުމުގެް
ފުރުޞަތުްދެވޭނީް ް 15މިނެޓޭް.އެހެންނަމަވެސްމިހާރުްވާހަކަފުޅުދައކަވާް
ްރައީސ

މަޖިލީހުގެ

ްއެ

ްވާހަކަފުޅުދައކަވަނީ

1305

ްމެނބަރެއގެް

ހައސިއޔަތަކުނނެއ ްނޫން .މެނބަރުނ ްކުރައވާފައި ްއޮތ ްކަމަކަށް
ޖަވާބުދާރީވާތީ ްއެމަނިކުފާނަށ ްލިމިޓކުރައވައިގެނ ްވަގުތު ްދެއވުމަކީް
އަޅުގަނޑަކަށ ްހިއެއނުވޭ ްމާ ްރަނގަޅު ްކަމެއ ްކަމަކަށް .އެމަނިކުފާނަށް
ވިދާޅުވުމުގެ ްފުރުޞަތު ްއޮނނަނޖެހޭނެ ްކަމަށ ްފެނނާތީ ްއެވާހަކަް

1310

ދަނނަވާލީް .
ް
ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުން ް:އާދެް ،ޝުކުރިއޔާ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުނ ްނެނގެވި ްނުކުތާއަކީ ްގަވާއިދާް
ޚިލާފަށދާތީ ްކަމަށްވިދާޅުވަނީް.ދެންއަޅުގަނޑަށްވިސނޭގޮތުނވެއޖެއޔާް

1315

އެއ ް އުސޫލުނ ްގެނދިޔުނ ްއެއީ ްރަނގަޅު ްގޮތެއ ްއަދި ްކުރަނޖެހޭވެސް
ކަމެއ.

ްއެއާއެކު

ްހަމަ

ްޢިއޒަތތެރި

ްމެނބަރުނ

ްއެކަމަށް

އިޢުތިރާޒނުކުރައވާ ްކަމުގައިވާނަމަ ްއަޅުގަނޑު ްއެ ްފުރުޞަތު ްއަރުވާނަން.
އެހެންމިދެނނެވީްމަޖިލީހުގެްރައީސްޖަވާބުދާރީވެްވަޑަ އިގަނނަވަނޖެހެނީް
ވަރަށ ްގިނަ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުނ ްދައކަވާ ްވާހަކަފުޅުތަކަށ ްއެހެނވީމަް

1320

އެގޮތުގެ ްމަތިނ ްފުރުޞަތު ްއަޅުގަނޑު ްއަރުވާނަނ ްއެހެނ ްޢިއޒަތތެރިް
މެނބަރުނ ްއެކަމަށ ްއިޢުތިރާޒނުކުރައވާ ްކަމުގައިވާނަމަް .އާދެް ،ކުރިއަށް
ގެނގޮސދެއވާް .
ް
ރައޔިތުނގެްޚާއޞަްމަޖިލީހުގެް ްއާދެް،ޢިއޒަތތެރި ްރައީސް،ޢިއޒަތ ތެރިްރައީސގެ ްހެޔޮފުޅުކަމަށްވަރަށް ް
ރައީސްޢައބާސްއިބރާހީމް

ްބޮޑަށ ްޝުކުރުދަނނަވަން .އަޅުގަނޑު ްމަސައކަތކުރާނަނ ްވީހާވެސް ް

ވާހަކަދެއކެވުން:

ް ކުރުކޮށ ްއެއޗެހި ްދަނނަވާލެވޭތޯް .އާދެް ،އަޅުގަނޑު ްއިނޓަވަލ ްގަޑިއަށް
ހުއޓާލިއިރުގައި

ްދަނނަވަމުނ

ްދިޔައީ

ްޢިއޒަތތެރި

ްމެނބަރުން

ހުށަހަޅުއވާފައިވާ ްމައސަލަތަކުގެ ްތެރެއިނ ްފުރަތަމަ ްމައސަލަ ްއެގޮތުން
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ޚާއޞަ ްމަޖިލީހުގެ ް ް 69ވަނަ ްޖަލސާއަށ ްއެޖެނޑާކުރެވިފައިވަނިކޮށް

1330

ގަވާއިދާ ްޚިލާފަށ ްއެ ްއެޖެނޑާއިނ ްބައެއ ްއައިޓަމ ްއުނިކުރެއވިކަމަށް.
އާދެް ،އެ ްއުނިކުރެވުނު ްގޮތ ްއަ ޅުގަނޑު ްވަރަށ ްސާފުކޮށ ްދެނނެވިން.
އާދެް،މިހިސާބުގައިްއެކަންއު ނިކުރަންދިމާވިްސަބަބުތައްވަރަށްސާފުކޮށް
މަޖިލީހުގެ ްޢިއޒަތތެ ެރި ްމެނބަރުނނަށ ްއަޅުގަ ނޑު ްފޮނުވި ްސިޓީއަކުން
ދެނނެވިފައިވާނެް .އާދެް ،އެހެނވީމަް ،އެ ްސިޓީ ްއަޅުގަނޑު ްމި ްފުރުޞަތުް

1335

ދިގުކުރާކަށްއި ތުރަކަށްނުދަނނަވާނަން.އާދެް،އެއީްް 64- 224އެމ.ބީްް/
ކޭ.އެމް ް 56ނަނބަރުްސިޓީންމިްއެޖެނޑާއިންއެްއައިޓަމްލަސކޮށލަން
އޭރު ްނިނމިގޮތ ްވަރަށ ްސާފުކޮށ ްދެނނެވިފައިވާނެް ،އެހެނވީމަް،
އެވާހަކަދެންއިތުރަށްނުދަނނަވާްދެންކުރިއަށްދާނަން.ދެންމިއޮނނަނީް
މަޖިލީހުގެ ްގަވާއިދުގެ ްް 14ވަނަ ްނަނބަރުގައިވާ ްގޮތުގެ ްމަތީނ ްމެނބަރަކުް

1340

ހުށަހަޅުއވާްމައސަލައެއްއެގަވާއިދުގައިވާްގޮތުގެްމަތީން ....
ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުން ް:އާދެް ،ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުނނަށ ްއަޑުއިފުޅު ްއިވުނ ްތަނކޮޅެއ ްދަތިް
އެހެނވީމަ،

ްމައިކާ

ްކައިރަށ

ްތަނކޮޅެއ

ްޖެހިލައވައިގެން

ވާހަކަފުޅުދައކަވަ އިފިއޔާ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުނނަށ ްތިވާހަކަފުޅުް

1345

އިވިވަޑައިގަނނަވާނެް.ޝުކުރިއޔާް .
ް
ރައޔިތުނގެްޚާއޞަްމަޖިލީހުގެް

ްއާދެް ،މަޖިލީހުގެ ްގަވާއިދުގެ ްް 14ވަނާ ްމާއދާގައިވާ ްގޮތުގެ ްމަތީން ް

ރައީސްޢައބާސްއިބރާހީމް

ްމެނބަރުންހުށަހަޅުއވާްމައސަލަތައްއެޖެނޑާގައިްހިމަނުއވާފައިްނެތުން ް.

ވާހަކަދެއކެވުނ:

ްމީގެ ްތެރެއިނ ްއެއ ްމައސަލައަކީ ްް 69ވަނަ ްޖަލސާގެ ްއެޖެނޑާއިން

1350

އުނިކުރެވުނު ްއެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބައެއ ްމާއދާތަކަށ ްއިޞލާޙުް
ހުށަހެޅުއވުމުގެ ްމައސަލަް .އޭގެ ްއިތުރަށ ްމ.އަތޮޅުގެ ްޢިއޒަތތެ ެރިް
މެނބަރުްހުށަހަޅުއވާފައިވާްމައސަލައެއްއެޖެނޑާގައިްއޮށވާްއެޖެނޑާއިން
އުނިކޮށލެވުނުް .އާދެް ،އެހެނ ްނަމަވެސ ްމިހާރު ްމަޖިލިސގެ ްރިޔާސަތުން
ވިދާޅުވެފައިވަނީ ްއަދި ްއަޅުގަ ނޑު ްހަމަޖައސާފައިވެސ ްމިއޮތީ ްމިހާރުް
ޖަލސާގައި ްވާހަކަދެކެވެމުނދާ ްކަނތައ ްނިމުމަށފަހު ްއެ ްމައސަލައާމެދުް
50
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ވާހަކަދައކަވަނ ްއެޖެނޑާގައި ްކުރިއަށ ްގެނދަވާނެ ްކަމަށް .އާދެް،
ކުރިނވެސްދެނނެވިހެންޖަލސާއެއގައިްކުރަންކަނޑައަޅާްކަމެއްނުވަތަް
ނިނމަންކަނޑައަޅާްކަމެއްއެގޮތުންއެޖަލސާގެްއެޖެނޑާއިންއެކަނތައް
އުނިކުރެވު ނުއިރު ްޤަސތުކުރެވި ފައި ްއޮތީ ްއެދުވަހުގެ ްޖަލސާގައި ްއަސާސީް

1360

ޙައޤުތަކާ ްބެހޭގޮތުނ ްވާހަކަދައކާ ްނިނމުމަށފަހު ްއެދުވަހުގެ ްޖަލސާް
ނިނމާލަން .އޭގެ ްފަހުނ ްދެނ ްއެހެނ ްކަނތައތައ ްކުރިއަ ަށް
ގެނދިޔުމަށް .އެހެނ ްނަމަވެސ ްދެނ ްމިހާރު ްމިކަނތައތައ ްކުރިއަށް
ގެނ ދަން .ދެނ ްމީގައި ްފާހަގަކޮށލަނޖެހޭ ްނުކުތާއެއ ްއެބައޮތ ްއެއީް
ގަވާއިދުގެ ް ް 14ވަނަ ްމާއދާގައި ްމި ްބުނަނީ ްޤާނޫނުއަސާސީް

1365

އިޞލާޙުކުރުމުގެ ްމައސަލައާ ްސީދާ ް ގޮތުނ ްނުވަތަ ްނުސީދާ ްގޮތުން
ގުޅުނހުރި ްމައސަލައާ ްނުވަތަ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއިޞ ލާޙުކުރުމުގެް
މަސައކަތަކަށ ްފަހުވާ ްބާވަތުގެ ްކަމެއ ްކަމަށވާނަމަ ްއެނމެ ްއަވަހަށް
ހިމަނާދެވެނ ްއޮތ ްމަޖިލީހުގެ ްޖަލސާއެއގެ ްއެޖެނޑާގައި ްއެ ްމައސަލަް
ހިމަނަނވާނެ ްކަމަށް .އެހެނވީމަް ،އެނމެ ްއަވަހަށ ްހިމަނާދެ ެވެނ ްއޮތް

1370

ޖަލސާއެއްއެްޖަލސާއެއްކަނޑައަޅާްދެއވުނވެސްމިއޮނނަނީްމަޖިލީހުގެް
ހަމަ ް ރައީސަށް .އެހެނވީމަް ،ހަމަ ްއެނމެ ްއަވަހަށ ްހިމަނާދެވެނ ްއޮތް
ޖަލސާއެއ ްކަމަށ ްއަޅުގަ ނޑުމެނ ްމިދެކެނީ ްމިހާރު ްފެށިފައި ްމިއޮތ ްމިް
ބަޙުސކުރަނ ްފެށިފައި ްމިއޮތ ްމައސަ ލަ ްނިމުނީމަ ްދެނ ްހަމަ ްވިދިގެން
އަނނަްޖަލސާއަކަށް.އެހެނވީމަް،އެގޮތަށްއެކަނތައްކުރިއަށދާނެްކަމުގެް

1375

ވާހަކަްދަނނަވާލަން.ދެންހުށަހަޅުއވާފައިްމިވަނީްޚާއޞަްމަޖިލީހުގެްް 3
ވަނަ ްމާއދާގެ ްދަށުނ ްޖަލސާއެއ ްބާއވާދިނުމަށ ްމެނބަރަކުް
އެދިފައިވަނިކޮށ ްޖަލސާއެއ ްބާއވާދިނުމަށ ްއިނކާރުކުރި ްމައސަލަް.
މީގައިވާ ްގޮތުނ ްް 3ވަނަ ްމާއދާ ްވަރަށ ްރަނގަޅަށ ްބަޔާނކުރަނީް
މަޖިލިސގެ ްޖަލސާތައ ްބާއވަނ ްކަނޑައެޅިފައިވާ ްގަވާއިދުތަކާއި ްޚިލާފަށް
އެ ްއުސޫލުތަކާ ްޚިލާފަށ ްގެނދާ ްކަމަށވާނަމަ ްއެކަނތައ ްކޮށދިނުމަށް.
އޭގައި ްގަވާއިދުގައި ްއޮތ ްގޮތުނ ްއެގޮތަށ ްް 12މެނބަރުނނަށވުރެ ްއާދެް،
މަޖިލިސގެ ްް 12އިނސައތައަށވުރެ ްމަދު ނޫނ ްއަދަދެއގެ ްމެނބަރުނނަށް
51
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އެ ްޚިލާފުވާކަމަށ ްފެނިގެނ ްއެބޭފުޅުނ ްހުށަހަޅުއވައިފިއޔާ ްޖަލސާއެއް
ބާއވާދޭނޖެހޭނެްކަމަށްމީގައިްލިޔުއވާފައިމިވަނީް.އެހެނވީމަް،މިްވާގޮތަކީް

1385

ގަވާއިދުގެްް 7ވަނަްމާއދާގައިްޖަލސާތައްބާއވަނޖެހޭނެްގޮތތައްވަރަށް
ރަނގަޅަށ ްބަޔާނކޮށފައި ްއެބަވޭް .އޭގައިވާ ްގޮތުނ ްވަރަށ ްސާފުކޮށް
އެބައޮވޭ ްއެއވެސ ްސަބަބަކާހުރެ ްޖަލސާއެ ެއ ްބާއވަނ ްދަތިވެއޖެނަމަް.
އާދެް ،އެއީ ްރައީސަށ ްއެ ްދަތިވުނ ްމިއޮނނަނީް .ދަތިވެއޖީ ވިއޔާ ްއެ ްް12
ދުވަހަށވުރެްދިގުނޫނ ްމުއދަތެއގެ ްތެރޭގައި ްޖަލސާ ްބާއވާދޭން.އަދިްއެް

1390

 ް12ވުރެްދިގުވެއޖީވިއޔާވެސްއެކަންމެނބަރުނނަށްއަނގާްް14ދުވަހުގެް
ތެރޭގައި ްޖަލސާ ްބާއވަނޖެހޭނެ ްކަމަށ ްމިއޮނނަނީް .އެހެނވީމަް ،އެް
ޖަލސާްގަވާއިދާްޚިލާފަށްއެއވެސްކަމެއްހިނގާފައިްނެތިސްމެނބަރުން
އެދިވަޑައިގެނނެވީމަ ްޖަލސާއެއ ްބާއވާދިނުނ ްއެއީ ްކުރަނޖެހޭނެ ްކަމެއް
ކަމަށްނުފެނނާތީްއޭގެްއިތުރަށްދަނނަވާލަނޖެހޭްއެޖަލސާގެްއެޖެނޑާގައިް

1395

ހިމެނުއވުމަށ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްހުށަހަޅުއވާފައިވާ ްމައސަލައަކީް
ކުރިނ ްދެނނެވި ް ް 69ވަނަ ްޖަލސާގެ ްއެޖެނޑާއިނ ްއުނިކޮށގެނ ްމިއުޅޭް
މައސަލަް.މިހާރުްމަޖިލީހު ގެްމަސައކަތްހިނގަމުނދާއިރުްމިްމަރުހަލާގައިް
އެ ްމައސަލައާ ްމެދުގައި ްމަޖިލީހުގައި ްވާހަކަދެއކެވެނ ްނޯނނާނެ ްކަމަށް
މަޖިލީހުގެްޢިއޒަތތެ ެރިްމެނބަރުންއަޣލަބިއޔަތަށވުރެްގިނަްމެނބަރުން

1400

ވިދާޅުވެ ްއެކަމާ ްދޭތެރޭގައި ްގޮތެއ ްނުނިމި ްއޮތ ްމައސަލައެއ ްއެއޮތީް.
އެހެނވީމަް ،އެދުވަހުގެ ްޖަލސާ ްއެގޮތަށ ްނުބާއވާ ްގޮތަށ ްހަމަޖެއސީް.
މިދެނނެވީ ްް 69ވަނަ ްޖަލސާގެ ްއެޖެނޑާއިނ ްއެ ްއުނިކުރި ްމައސަލަް
މިހާރުވަނީްއެއާްދޭތެރޭގައިްގޮތެއްނިނމަވާފައިް.އާދެް،ތަފާތުްދާއިރާތަކާއިް
މަޝވަރާކުރެއވުމަށފަހު ްމަޖިލިސގެ ްރިޔާސަތުނ ްނިނމަވާފައިވަނީ ްއެއީް

1405

މިސޓޭޖުގައި ްމަޖިލިސގައި ްބަޙުސކުރެވޭނެ ްކަމެއ ްނޫނ ްކަމަށް.
އެހެނވީމަް ،އެކަމަށ ްވާހަކަދައކަނ ްޖަލސާއެއވެސ ްނުބޭއވޭނެ ްވާހަކަް
އެގޮތަށ ްއެކަނ ްނިނމާފައި ްއެއޮތީް .އާދެް ،ދެނ ްހުށަހަޅުއވާފައިވަނީް
ދިރާސާކޮށ ްޑރާފޓކުރާ ްކޮމިޓީގެ ްޖަލސާތައ ްނުބާއވާ ްކުރިއަށގެނދާް
އެކަމުގެ ްމައސަލަް .ޙަޤީޤަތުގައި ްދިރާސާކޮށ ްޑރާފޓކުރާ ްކޮމިޓީގައިް
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1410

ބޭއވިފައިވަނީްއެނމެްޖަލސާއެއްއިތުރުްޖަލސާއެއްނުބޭއވިއޮތކަންއެއީް
ހަމަ ްދެރަކޮށ ްހިނގާފައި ްއޮތ ްކަމެއ ްކަމަށ ްއަޅުގަނޑުވެސް
ޤަބޫލުކުރަނޖެހޭް .އެހެނ ްނަމަވެސ ް މި ްމައސަލާގައި ްއަޅުގަނޑުވެސް
ދަނނަވާލަނޖެހޭްމަޖިލިސގެްގަވާއިދާްޚިލާފަކަށްކަމެއްހިނގާފައެއްނެތޭް.
އެއީ ްމި ްއިޝާރާތކުރައވާ ް ް 3ވަނަ ްމާއދާގައި ްބަޔާނކޮށފައިވަނީް

1415

މަޖިލީހުނ ްއެކުލަވާލާ ްކޮމިޓީތަކަކީ ްއެ ްކޮމިޓީތަކުގެ ްމަސައކަތތައް
މެދުނުކެނޑޭނެ ްގޮތެއގެ ްމަތިނ ްއެކަށީނގެނވާ ްހަލުވި ްމިނެއގައިް
ހަރަކާތތެރިވަމުނދާ

ްކޮމިޓީތަކެއ

ްކަމުގައިވާނވާނެއޭ.

ްދިރާސާކޮށް

ޑރާފޓކުރާްކޮމިޓީތަކުގެްމަސައކަތްފެށޭނީްއުސޫލެއގެްގޮތުންމަޖިލީހުން
ޤާނޫނުގެ ްއެއވެސ ްމާއދާއެއ ްނިނމާ ްއެކަނ ްއޮނނާނެ ްގޮތެއް

1420

ކަނޑައެޅުމަށ ްނުވަތަް ްއެއާދޭތެރޭ ްއުސޫލުތަކަކާއި ްމައސަލަތަކަކާއިް
ދޭތެރޭގައި ްއެއބަސވުމަށފަހު ްއެއާ ްބެހޭގޮތުނ ްވާހަކަދައކަނ ްއޮނނާނީް.
އެހެނވީމަ،

ްމިހާތަނަށ

ްހަމަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިހާތަނަށ ްބައެއް

މެނބަރުނވެސ ްވިދާޅުވި ްފަދައިނ ްއެ ްމަސައކަތވަނީ ްމުޅިނ ްނުނިމިް
އާދެ،

ްމިހެނ

ްމިދެނނެވީ

ްއަސާސީ

ްޙައޤުތަކާ

ްބެހޭގޮތުން

1425

ވާހަކަދައކަމުނދަނީ ްއެއާބެހޭ ގޮތުނވެސ ްއަދި ްވަކި ްގޮތެއ ްމުޅިން
ނުނިމިގެނ ްދިރާސާކޮށ ްޑރާފޓކުރާ ްކޮމިޓީގެ ްމަސައކަތ ްފެށޭް
ހިސާބަކަށނުދޭް.އެހެނވީމަް،ދަނނަވަންމިއުޅެނީްއެްކޮމިޓީގެްމަސައކަތް
އަދި ްހަލުވިކަމާއެކު ްނުގޮސްގެނ ްއެހެނ ްއޮތކަމަށ ްވިއަސ ްގަވާއިދާް
ޚިލާފުވެގެންއެްމަސައކަތްނުގޮސގެންއެް  ް 3ވަނަްމާއދާގައިވާްގޮތުގެް

1430

މަތީނ ްއަލުނ ްއެ ްމައސަލަ ްމަޖިލިސގެ ްޖަލސާއަކަށ ްގެނެސގެނ ްއެް
ކޮމިޓީއާ ްދޭތެރޭގައި ްގޮތެއ ްނިނމާ ްހަދަނޖެހޭނެ ްހިސާބަކަށ ްގޮސފައިވާް
ކަމަކަށ ްއަޅުގަް ނޑަކަށ ްނުދެނނެވޭނެް .އާދެް ،ގަ ވާއިދުގައި ްއޮތ ްގޮތުން.
ދެނ ްއިޝާރާތކުރައވަނީ ްރައޔިތުނގެ ްޚާއޞަ ްމަޖިލީހުގެ ްގަވާއިދުގައިް
ވަކިްގޮތެއްކަނޑައެޅިފައިްވަނިކޮށްއެއާްޚިލާފަށްް 8ފެބރުއަރީގައިްޓީވީް
މޯލޑިވސއަށ ްމަޢުލޫމާތު ްދެއވުން .އާދެް ،މި ްނުކުތާގައި ްއަޅުގަ ނޑުް
ދަނނަވަނ ްއޮތީ ްގަވާއިދުގައި ްކަނޑައެޅިފައި ްއޮތ ްގޮތޭ ްމިވިދާޅުވާ ްގޮތް
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އަޅުގަނޑުމެނ ްގަވާއިދު ްއަޑުއަހާލުނ ްރަނގަޅުހެނ ްހީވަނީް .އާދެް،
ޢާނމުނުކޮށ ްމަޖިލީހުނ ްހިފެހެއޓުމަށ ްކަނޑައަޅާފައިވާ ްކަނކަނ ްފިޔަވާް
މަޖިލީހުގެ ްމަސައކަތާ ްގުޅުނހުރި ްއެހެނ ްކޮނމެ ްކަމަކީ ްމަޖިލީހުގެް

1440

ރައީސަށ ްނުވަތަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސ ްއެކަމަށ ްހަމަޖައސާ ްފަރާތަކަށް
ހާމަކުރެވިދާނެ ްއަދި ްއެކަމުގެ ްމަޢުލޫމާތު ްތިނވަނަ ްފަރާތަކަށ ްދެވިދާނެް
ކަނކަމޭް .އެއވެސ ްހާލެއގައި ްއެރޭ ްޓީވީ ްމޯލޑިވސުނ ްއެ ްދެއކިް
ކަނތައތަކަކީ ްނުވަތަ ްއެރޭ ްއެދެވުނު ްބަޔާނަކީ ްއެއވެސ ްފަރާތަކުން
ހާމަނުކުރުމަށ ްމަނާކުރެވުފައި ްހުރި ްކަނތައތަކެއނޫން .އެހެނވީމަް،

1445

އެކަނތައތައ ްރައީސަށ ްފެނިއޖެއޔާ ްދެވިދާނެް .އާދެް ،ދެނ ްމިއޮނނަނީް
އެ ް ް 52ވަނަ ްމާއދާގައި ްޢާނމުނުކޮށ ްދެއކުމަށ ްމަޖިލީހުނ ްކަނޑައަޅާް
ކަނތައތައ ްފިޔަވާ ްމަޖިލީހުނ ްދެކެވޭ ްވާހަކަތަކާއި ްބަޙުސކުރިް
މައސަލަތަކަކީ ްއަދި ްމަޖިލީހުގެ ްމަ ައސަކަތާ ްގުޅުނހުރި ްކޮނމެް
ކަމަކީވެސ ްވަކި ްމެނބަރަކަށ ްއިސކަނދިނުމެއ ްނެތި ްއަދި ްވަކިް

1450

މެނބަރަކަށ ްތަފާތުކުރުމެއ ްނެތި ް ޚަބަރުފަތުރާ ްވަސީލަތތަކާއި ްއެހެނިހެން
ވަސީލަތތަކާވެސ ްމެދުވެރިކޮށ ްވީހާވެސ ްހާމަކަމާއެކު ްފާޅުކަން
ބޮޑުގޮތެއގައި ްޢާނމުކޮށ ްހާމަކުރެވޭ ްކަނކަމުގައި ްވާނވާނެއޭް .އެރޭ ްއެް
ދުވަހުގެ ްޖަލސާގައި ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުނގެ ްތެރެއިނ ްވަރަށ ްގިނަް
އަދަދެއ ގެ ްމެނބަރު ނ ްޖަލސާއިނ ްނުކުމެވަޑައިގެނ ްވަޑައިގަނނަވާް

1455

މިކަހަލަ ްކަނތައތަކެއ ްހިނގީް .އެހެނވީމަް ،އެ ްހިނގި ްކަނތައތައް
ޢާނމުކޮށ ްމީހުނނަށ ްއިނގޭނެ ްގޮތެއ ްހެދުމަކީ ްމަޖިލިސގެ ްރިޔާސަތަށް
ހަމަްކޮނމެހެންކުރަނޖެހޭނެްކަމެއްކަމުގައި ްނޫނީްއަޅުގަ ނޑުްނުދެކެން.
އާދެ ް ،އެ ްކިހާ ްހިސާބަކަށ ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަދެއކުނ ްގޮސގެނ ްކިހާް
ހިސާބަކަށ ްމެނބަރުނގެ ްޢަމަލުފުޅުތައ

ްގޮސގެނކަން .އާދެް ،އެރޭް

ޓީވީނ ްދެއކި ްހިސާބުނ ްއެކަނި ްހުއޓާލީމާ ްއެހިސާބު ް ްނިމިއޖެް.
އޭގެފަހުނ ްޓީވީއާ ްދިމާލަށ ްނޮޅާލާނަމޭ ްއަނެކައޗެކޭ ްމިހެނ ްވިދާޅުވެފައިް
މެނބަރުނ ްވަޑައިގެނނެވި ްތަނވެސ ްޓީވީގައި ްއެބަހުރި ްރިކޯޑކުރެވިފައިް.
އެތަނތަންދެއކިނަމަްއަދިްއެއަ ަށވުރެސްއެކަނތައްކުރިއަށްދިޔައިސް.
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1460

އަޅުގަނޑުމެނ

ްމަޖިލިސ

ްއޮތ

ްޙާލު

ްމަޖިލީހުގެ

ްކަ ަނތައް

1465

ހިނގަމުނދާގޮތް ،މަޖިލީހުގެ ްކަނތައ ްނުހިނގައިގެނ ްމަޖިލީހުގެް
ރައޔިތުނ ްރާއޖޭގެ ްރައޔިތުނ ްއެދޭއިރުގައި ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްޢަމަލުތައް
ހުރިގޮތްމެނބަރުނނަށްފެނނާނެްގޮތެއްހެދުމަކީްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުން
ކުރަނޖެހޭނެ ްކަމެއް .އާދެް ،ރައީސގެ ްއިތުބާރުނެތިގެނ ްވާހަކަދައކާއިރުް،
ރައީސގެ ްއިތުބާރުނެތިގެނ ްރައީސަ ަށ ްކަނތައ ްނުކުރެވިގެނ ްމިދަނީް

1470

ކިހިނެއވެގެނކަނ ްރާއޖޭގެ ްރައޔިތުނނަށ ްއެނގޭނެ ްގޮތެއ ްހެދުމަކީް
މަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުގައިްއިނނަްމީހަކަށްކުރަނޖެހޭނެްކަމެއް.އެހެނވީމާް،
އެކަމުގައި ްއެރޭ ްއިސކަނދޭނޖެހުނު ްމީހަކަށ ްއިސކަނވެސ ްދޭނޖެހެގިން
ނުވަތަްތަފާތުކުރެވެން ނެތިއޔާްތަފާތުނުކޮށްޖަލސާްހިނގަމުނދިޔަްގޮތުގެް
ކަނތައ ްއެރޭ ްހާމަކުރިް .ދެން ،އެ ްމާއދާގެ ް(ށ) ްގައި ްމިބުނަނީ ްމިް

1475

މާއދާގެ ް(ހ) ްގައިވާ ްކަނކަނ ްކުރުމަށްއިދާރީ ްކޮމިޓީގެ ްމަޝވަރާއާއެކުް
މަޖިލީހުގެ

ްރައީސ

ްއުސޫލުތަކެއ

ްކަނޑައަޅައިގެނ

ްއެގޮތަށް

ޢަމަލުކުރުމަކަ ަށ ް މި ްގަވާއިދު ްހުރަހެއ ްނާޅައޭް .އާދެް ،މިހެން
އޮތުމަކުނނެއ ްކޮނމެހެނ ްއެ ްގަވާއިދެއ ްހަދާކަށވެސ ްއަދި ްކޮމިޓީއަށް
ވާހަކަދައކާކަށވެސ ްރައީސަކަށ ްމަޖުބޫރެއ ްނުކުރެް .ރައީސަށ ްފެނނަް

1480

ގޮތަށ ްއެކަނތައ ްކުރެވެނ ްމިއޮތީް .އެހެނވީމާ ،މިކަމުގައި ްގަވާއިދާް
ޚިލާފުކަމެއ ްއޮތކަމަކަށ ްއަޅުގަ ނޑު ްހަމަ ްއެއގޮތަކަށވެސ ްނުދެކެން.
އާދެް،ދެންމިއޮނނަނީްމެނބަރުނގެްމެދުގައިްތަފާތުކޮށްކަނތައްކުރުމުގެް
ސަބަބުންބައެއްމެނބަރުނގެްޙައޤުތަކަށްއުނިކަނލިބޭްވާހަކަް.އަޅުގަނޑުް
ދަނނަވާނީ ްމެނބަރުނގެ ްމެދުގައި ްތަފާތުކޮށ ްޢަމަލުކުރުމަކީ ްއަޅުގަނޑުް

1485

އެއގޮތަކަށވެސ ްކުރާކަމެއނޫނޭް .އަޅުގަނޑު ްމަސައކަތކުރަނީ ްގަވާއިދާް
އެއގޮތަށްކަނތައތައްގެނދެވޭތޯއޭް.މެނބަރުނގެްޢަމަލުތައްހުނނަގޮތުން
އެބޭފުޅުނނަށ ްގަވާއިދާ ްއެއގޮތަށ ްޢަމަލުކުރުމަށ ްދެނނެވޭ ްދެނނެވުން
އެކިްބޭފުޅުނނަށްވަކިްއަދަ ދުްއަދަދަށްދަނނަވަނޖެހިްބައެއްބޭފުޅުނނަށް
އެއގޮތަކަށވެސ ްދަނނަވަނ ްނުޖެހި ްދިއުމަކީ ްއެއީ ްއަޅުގަނޑުް
އެބޭފުޅުނނާދޭތެރޭގައި ްތަފާތުކޮށ ްކަނތައ ްކުރަނީ ްކަމުގައި ްއަޅުގަ ނޑެއް
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1490

ނުދެކެނ.

ްއެއީ

ްރިޔާސަތުގައި

ްމަޖިލީހުގެ

ްކޮނމެ

ްމީހަކުް

އިނނެވިކަމުގައިވިއަސްއެމީހަކުްއެކަނކުރަންޖެހޭނެގޮތް.ދެންއެނމެފަހުް
ނުކުތާއަކަށ ްވިދާޅުވަނީ ްރައޔިތުނގެ ްޚާއޞަ ްމަޖި ލީހުގެ ްރައީސަކީް
ވަކި ފަރާތަކަށނުޖހެ ިްރައީސގެްވާޖިބުއަދާކުރެވޭނެްމީހެއނޫނކަމަށް.އާދެް،

1495

އެއީ ްސަބަބަކީ ްރައީސުލޖުމހޫރިއޔާގެ ްޢިނާޔަތެއގެ ްދަށުނ ްލޯނެއް
ލިބިފައި ވާ ްމީހަކަށވާތީް .އާދެް ،ތެދުފުޅެއ ްއެ ްލޯނުވަނީ ްއަޅުގަނޑަށް
ލިބިފައިް .އާދެް ،އެއީ ްރައީސުލޖުމހޫރިއޔާގެ ްޢިނާޔަތުގެދަށުނ ްލިބުނަސް
ރައޔިތުނގެ ްފައިސާއިނ ްއަޅުގަ ނޑަށ ްލިބުނު ްއެއޗެއް .އެހެނވީމާް،
އަޅުގަނޑު

ްތެދުވެރިވާނޖެހޭނީ

ްއަޅުގަނޑުް

ްރައޔިތުނނަށ.

1500

އިޚލާޞ ތެރިވާނީްރައޔިތުނނަށް.އަޅުގަނޑުްވަފާތެރިވާނީްރައޔިތުނނަށް.
އެއގޮތަކަށވެސ

ްހާސވެ

ްވަޑައިނުގަނނަވާ

ްކޮނމެ

ްބޭފުޅަކުް

ރައީސުލޖުމހޫރިއޔާ ްކަމުގައި ްހުނނެވިއަސ ްއަޅުގަނޑު ްއެފައިސާް
ދައކަނޖެހޭނެް .ދައކަނޖެހޭ ްދުވަހަށ ްދައކަމުނދާކަމަށވަނޏާ ްއެއީް
އަޅު ގަނޑުްތެދުވެރީްއަޅުގަނޑުްއަމާނާތތެރީްއަޅުގަނޑުްތެދުވެރިވާނީްހަމަް
ރައޔިތުނނަށ.

ްއެހެނއެއވެސ

ްފަރާތަކަށ

1505

ްއަޅުގަ ނޑުް

ތެދުވެރިވާކަށނުޖެހޭނެް .އާދެް ،މިހެނދަނނަވާއިރު ްސޓޭޓ ްބޭނކ ްއޮފް
އިނޑިއާއިންލޯނެއްނެގީމާްއެތަނަށްއެމީހާްވިކުނީކަމަކަށްނުވަތަްއެހެންް
ކޮނމެވެސްފަރާތަކުންމީހެއގެއަތުންއެއޗެއްލިބުނީމަްއެމީހާްއެމީހައަށް
ވިކުނީކަމަކަށ ްއެހެނ ްއަޅުގަނޑުމެނ ްވާހަކަދައކައެއ ްނޫޅެން .އާދެް،
އެހެނކަމަށ

ްވެއޖެއޔާ

އަޅުގަނޑުމެނގެތެރެއިނ

ްއެއީ

ްވަރަށ

1510

ްހިތާމަހުރިކަމެއް.

ްގިނަ ްމީހުނނަކީ ްދިރިއުޅުނ ްތަރައޤީް

ކުރުމަށޓަ ަކައި ްނުވަތަ ްއެހެނ ްކަހަލަ ްމަސައކަތ ްކުރުމަށޓަކައިް
އެކިފަރާތ ްފަރާތަށ ްލޯނުނަގައިގެނ ްއުޅޭމީހުން .އަޅުގަނޑުމެނ ްހިތުން
މިއިނ ްކޮނމެ ްމީހަކީ ްލޯނެއ ްލިބިފައިއޮތ ްފަރާތަކަށ ްވިކިފައިހުރިް
މީހެއކަމަށ ްދެކެނ ްވެއޖެއޔާ ްއަޅުގަނޑުމެނގެތެރޭގައި ްއިތުބާ ރުކުރާނެް
ހަމަ ްއެކެއވެސ ްނޯނނާނެް .އާދެް ،މި ްހުރިހާ ްވާހަކަތައ ްދަނނަވާލާފައިް
ދެނ ްއަޅުގަނޑު ްމިތާނގައި ްދެއކުނު ްބައެއ ްއިތުރު ްވާހަކައަށ ްއެއޗެހިް
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ނުދަނނަވާ ްހަމަ ްނިނމާލަނ ްއަޅުގަނޑު ްޤަސދުކުރަން .ދެނ ްއަޅުގަނޑުް
ފަހުނ ްއަދި ްފުރުޞަތެއ ްދެއވައިފިއޔާ ްބައެއ ްއެއޗެހި ްއަޅުގަ ނޑުް

1520

އެއޗެއްދަނނަވާލެވޭތޯްބަލާނަން.އެހެނނަނަވެސްފ.އަތޮޅުގެްޢިއޒަތތެރިް
މެނބަރު ްއަޙމަދު ްޙަމޒާ ްކުރެއވި ްސުވާލަކަށ ްއަޅުގަނޑު ްއެއޗެއް
ދަނނަވާލަނޖެހޭް .އެއީ ްމިތާނގައި ްއެބަ ްވާހަކަދެއކޭ ް ް 61މެނބަރުން
ސޮއިކުރެއވި ްލިއުމެއ

ްތައޔާރުކުރެްއވި ްޖަލސާއެއގައި ްއަޅުގަނޑުް

ބައިވެރިވި ްވާހަކަް .އެކަމަކު ްޙަޤީގަތ ްހަމަ ްވަރަށ ްސާފުކޮށ ްދަނނަވަން

1525

އަޅުގަނޑު ްބޭނުނވޭް .އާދެް ،އަޅުގަނޑަކީ ްތެދު ްބަޔާނކޮށގެނ ްހުނނަން
ބޭނުނވާ ްމީހަކަށވާތީ ްއެ ްޖަލސާއެއ ްއެރޭ ްއެއކުރެވުނުް .އާދެް،
ދިވެހިރައޔިތުނގެްޕާޓީގެްޖަ ލސާގެްމެނބަރުނކޮޅަކާްބައދަލުކުރައވަންއެް
ޕާޓީގެ ްޒަޢީމު ްއެދިވަޑައިގަތީމާ ްއެތަނަށ ްއަޅުގަނޑު ްދިޔައިން.
އެހެނނަމަވެސްޚާއޞަްމަޖިލީހުގެްމައސަލައަކާްބެހޭގޮތުންވާހަކަދައކަން

1530

ފެށޓެވީމާ ްއަޅުގަ ނޑު ްއެ ްޖަލސާއިނ ްނިކުމެގެނދިޔައީް .އަޅުގަނޑުް
އިނދައެއނޫނ ް އެ ްމައސަލަ ްހިނގައިދިޔައީކީއެއް .އާދެް ،މިކަމަށް
ހެކިވެވަޑައިގަނނަވާނެ ްއެތަނަށ ްވަޑައިގެނނެވި ްހުރިހާ ްބޭފުޅުނވެސް.
ހަމައެހެނމެ ްމިއަދު ްމި ްޖަލސާއާ ްބެހޭގޮތުނ ްވާހަކަފުޅުދައކަވަމުނވެސް
ރޭގައި ްއެބޭފުޅުނ ްބައދަލުވެ ްވަޑައިގެނނެވިް .އާދެް ،އެތަނަށ ްއަޅުގަނޑުް

1535

ދިޔައިން .އެހެނނަމަވެސް ،އެބޭފުޅުނ ްމަސައކަތޕުޅު ްފެށޓެވީމާް
އަޅުގަ ނޑު ްއެތަނުނ ްނުކުމެގެނއައީް .އަޅުގަނޑުގެ ްއަމިއލަ ްދިފާޢުއަށް
ވާހަކަދައކާ ްދެއވާތޯ ްއެބޭފުޅުނ ްއަރިހުގައި ްވާހަކަދައކަމުނވެސް
އަޅުގަނޑު ްހަމަގައިމު ްރޭ ގައި ްއެކަމުގެ ްމަސައކަތކުރިނ ްއެކަމަކުްް
އެހެނެއނޫނ ްއަޅުގަނޑު ްހެދީކީް .އާދެް ،އެއވެސ ްޤައުމެއގެ ްޕާ ލިމަނޓގެް

1540

ނުވަތަ ްމިކަހަލަ ްމަޖިލީހެއ ްރައީސަކަށ ްހުނނަ ްމީހަކީ ްވަކި ި ްޕާޓީއަކަށް
ނިސބަތވާ ްމީހަކަށ ްނުވެއެއނުދާނެއޭް .އެހެނނަމަވެސ ްއޭނަ ްއެ ްމަޤާމުް
ހަވާލުވުމަށފަހު ްއޭނަ ްމަސައކަތކުރާނީ ްވީހާވެސ ްވަކި ްފަރާތަކަށނުޖެހޭް
މީހެއގެ ްގޮތުގައި ްހުނނަން .އެހެނވީމާް ،އަޅުގަނޑު ްމަސައކަތކުރަމުން
ގެނގޮއސަ ްއޮނނާނީ ްއެގޮތަށ ްއެކަނ ްހެކިވެ ްވަޑައިގަނނަވާނެް
57
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އިޚލާޞތެރިކަމާއެކީގައި ްއެކަނ ްޤަބޫލުކުރައވާ ްބޭފުޅުން .ވަރަށް
ގިނަފަހަރުްޚިޔާލުތަފާތުވާްބޭފުޅުނނާވެސ ްވަކިންބައދަލުކޮށްވާހަކަދައކާް
އެކަނކަންގެނދެވޭތޯްމަސައކަތކުރަމުނގެނދަނީް.އެހެނވީމާް،އަޅުގަނޑުް
ހަމަ ްފަށފަށުނވެސ ްމިދަނނަވަނީ ްމަޖި ލީހުގެ ްގަވާއިދާ ްޚިލާފުވެގެނނެއް
އަޅުގަނޑު ްކަމެއކޮށފައެއ ްނޯނނާނެއޭް .މަޖިލީހުގެ ްމަސައކަތކުރިއަށް

1550

ނުގެނދެވެނީ ްއަޅުގަނޑުގެްސަބަބުނކަމަށްދެކިވަޑައިގަނނަވާްކަމަށވާނަމަް
އެއީ

ްއަ ަދި

ްމުޅިނ

ްއެހެނ

ްމައސަލައެކޭ.

ްއަޅުގަނޑުް

މަސައކަތކުރަމުނމިދަ ަނީ ްމަޖިލީހުގެ ްގަވާއިދާ ްއެއގޮތަށ ްމަޖިލީހުގެް
ކަނތައްވީހާވެސްރަނގަޅަށްގެނދެވޭތޯއޭް.އާދެް،ތިޔަްބޭފުޅުނނަށްދެން
އަޅުގަނ ޑުްފަހުނލިބޭްފުރުޞަތެއގައިްއަޅުގަނޑަށްއެއޗެއްދަނނަވާލަން

1555

ލިބިއޖެއޔާްއަޅުގަނޑުްދަނނަވާލާނަން.ޝުކުރިއޔާް ް.
ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުނ ް ް:ޝުކުރިއޔާް .އާދެް ،މިހާރު ްޖަލސާއަށ ްހާޒިރުވެ ްވަޑައިގެނ ްތިއބެވިް
މެނބަރުނގެ ްއަދަދަކީ ްް . 98ދެން ،މި ްމައސަލާގައި ްމިހާރުވެސް
ވާހަކަދައކަވަނ ްއެދިވަޑައިގެނފައިވާ ްް 6މެނބަރުނގެ ްލިސޓެއް

1560

އަޅުގަނޑުގެްއަތުގައިްއެބައޮތް.އަޅުގަނޑުްމިއަދުްހެނދުނުްއެނމެފުރަތަމަް
މި ްޖަލސާ ްފަށަމުންދެނނެވިހެނ ްމިއަދު ް  ް 1ޖަހާއިރު ްއަޅުގަނޑުމެނގެް
މި ްމައސަލަ ްވޯޓަކާހަމައަށ ްދެވޭތޯ ްމަސައކަތކުރުނ ްއަދިވެސް
ތަކުރާރުކޮށ ްދަނނަވަން .ވާހަކަދައކަވަނ ްއެދިވަޑައިގެނފައި ްތިއބެވިް
މެނބަރުނ ްވީހާވެސ ްކުރުކޮށ ްވާހަކަ ްގެނދަވާ ްއެ ްފުރުޞަތުް

1565

ރަނގަޅުގޮތުގައި ްބޭނުނކުރައވައިގެނ ްނިނމަވައިދެއވުނ ްއެދެން .އާދެް،
ދެނ ްއަޅުގަނޑު ްފުރުޞަތު ްމިއަރުވަނީ ްނިލަނދެއަތޮޅު ްދެކުނުބުރީް
ޢިއޒަތތެރިްމެނބަރުްމުޙަނމަދުްރިޔާޟަށް ް.
ް
ނިލަނދެއަތޮޅުްދެ ކުނުބުރީް

ް` ްޝުކުރިއޔާ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސް .އަޅުގަނޑު ްޢިއޒަތތެރިް
ރައީސް ް

މެނބަރުްމުޙަނމަދުްރިޔާޟް

ްއަރިހުންއެނމެފުރަތަމަްސުވާލެއކޮށލަންބޭނުނވޭް.ޢިއޒަތތެރިްރައީސް ،
58

1570

ވާހަކަދެއކެވުނ:

ްއަޅުގަނޑު ްދަނނަ ްމިހަކަހަލަ ްއިލެކޓރޯނިކ ްވޯޓިނގ ްސިސޓަމގައިް
ކާޑުނެތިސްވޯޓެއްނުލެވެް.އެހެނވީމާް،މީގައިްކާޑެއވެސްފެނނަނނެތީމާް
ވޯޓުލެވޭގޮތަށތޯ ްހަމަ ްމީތި ްމިއިނީ ްއެ ްސުވާލުކޮށލާނަން .އެއަށފަހުް

1575

ކުރިއަށދާނީް ް.
ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެް އކެވުން:

ް ވޯޓު ްދެވޭގޮތަށ ްއެ ްސިސޓަމއެހެރީް .ކާޑު ްބޭނުނކުރަމަށ ްމިއޮނނަނީް
ހާޒިރީ ްބެލެހެއޓުމަށޓަކައި ްއަދި ްހާޒިރީ ްބެލެހެއޓުމުގެ ްކަނތައތައވެސް
މިހާރު ްއަދި ްހަމަޖެހިފައި ްއެބަހުރިް .އެހެނވީމާް ،އެ ްކާޑު ްނެތަސ ްމިއަދުް

1580

ވޯޓުދެއވޭްގޮތަށްހަމަޖެހިފައިްމިއޮތީް ް.
ނިލަނދެއަތޮޅުްދެ ކުނުބުރީް

ްޝުކުރިއޔާ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސް .އަޅުގަ ނޑު ްކުރިއަށ ްދާނަން ް.

މެނބަރުްމުޙަނމަދުްރިޔާޟް

ްޢިއޒަތތެރި ްރަ އީސް ،ރައޔިތުނގެ ްޚާއޞަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސ ްއިތުބާރުް ް

ވާހަކަދެއކެވުން:

ްނެތކަމުގެ ްމައސަލަ ްހުށަހެޅި ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުނ ްކޮޅަކާއެކު ްމިް
މައސަލާގައި ްސޮއިކުރި ްއެކަކު ްއަޅުގަނޑުވެސ ްމިއީް .އެހެނވީމާް ،މިް

1585

މައސަލާގައި ްއަޅުގަ ނޑަށވެސ ްފެނނަ ްއެއޗެއ ްދަނނަވާލުމަކީ ްމިް
މުނާސަބު ްވަގުތު ގައި ްއެނމެ ްމުހިނމު ްކަމެއކަމަށ ްއަޅުގަނޑު ްދެކެނީް.
ޢިއޒަތތެރިްރައީސް،މިްމަޖިލީހުގެްޚާއޞަްމަޖިލީހުގެްރައީސގެްމައޗަށް
އިތުބާރުނެތކަމަށ ްއަޅުގަނޑު ްސޮއިކުރި ްކަމަކީ ްތިޔަ ްއެނމެް
ބޭފުޅުނނަށވެސ ްއެނގިވަޑައިގަނނަވާނެ ްފަދައިނ ްރައޔިތުނގެ ްޚާއޞަް

1590

މަޖިލީހުގެް ް 69ޖަލސާްގަވާއިދުގެްް 14ވަނަްމާއދާގައިވާްގޮތުގެމަތީންމިް
ޢިއޒަތތެރި ްމަޖިލީހުނގެ ްމެނބަރުނކޮޅެއ ްމި ްމަޖިލީހަށ ްހުށަހެޅިް .އާދެް،
އެނގިވަޑައިގަނނަވާނެ ްފަދައިނ ްގަވާއިދުގެ ްހުދޫދުގެތެރެއިނ ްއިދާރީް
ކޮމިޓީގެްލަފާގެމަތީންމިްމައސަލަްއެޖެނޑާކޮށްއާދެް،ދެނމެްކޮޅުމަޑުލުގެް
ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްޑރ.ޙުސައިނ ްރަޝީދު ްއެވިދާޅުވިފަދައިނ ްބިއލޫރިް
މާލަމުގެް ް61މެނބަރުނގެްމަޝހޫރުްޕެޓިޝަނުގައިްސޮއިކުރައވައިގެންމިް
މަޖިލީހަށ ްހުށަހެޅި ްހުށަހެޅުމަކާ ްގުޅިގެނ ްވަރަށ ްގިނަ ްޢިއޒަތތެރިް
މެނބަރުނ ްމި ްމަޖިލީހަށ ްހާޒިރުނުވުމުގެ ްސަބަބުނ ްއާދެް ،ޖަލސާތައް
ކުރިއަށ ްނުގެނދެވުނީް .ދަނނަވާލަނ ްބޭނުނވާ ްވާހަ ަކައަކީ ްމިް
59
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މައސަ ލާގައި ްދެދުވަސމަތިނ ްޖަލސާތައ ްކުރިއަށ ްނުގެނދެވިގެނ ްޓީވީް

1600

މޯލޑިވސއާ ްދިވެހިރާއޖޭގެ ްއަޑުގެ ްމަ ޢުލޫމާތު ްދިވެހިރައޔިތުނނަށ ްއާދެް،
ޚާއޞަްމަޖިލީހުންހާމަކުރަމުންކެނޑިނޭޅިްދިޔައިރުގައިްމިްމައސަލާގައިް
ހާޒިރުނުވިްބޭފުޅުންހާޒިރުނުވީްކިއެއވެގެނކަމާްމިކަ މުގެްއަޑިްއެނގޭގޮތަށް
މިކަނ ްގެނދަވާފައި ްނުވާކަން .އާދެް ،އަޅުގަނޑަށ ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްގޮތުގައިް
މިްގަވާއިދުްއަޅުގަނޑުްބަލާބެލުމުންއަޅުގަ ނޑަށްއެނގިފައިހުރިްއެއޗަކަށް

1605

ވިސނާއިރުގައިްއަޅުގަނޑުްދަނނަވަނއޮތީްއެއގޮތަކަށވެސްމިްމަޖިލީހުގެް
ް 61މެނބަރުނ ްޕެޓިޝަނއެއގައި ްސޮއިކޮށފައި ްއެހުށަހެޅި ްހުށަހެޅުމުގެް
ބުރަދަނަކަށްމިްމަޖިލީހުގެްޖަލސާއެއްމެދުކެނޑިގެނވެސްނުވާނެއޭް.އަދިް
އެޖެނޑާއިންއެްއެްނެގޭނެްގޮތެއވެސްއޮވެގެންނުވާނެއޭް .އާދެް،ދެނމެް
މި ްހުށަހެޅިފައިއޮތ ްމައސަލައަށ ްދިފާޢުގައި ްވާހަކަދެއކެވި ްއާދެް،

1610

މަޖިލީހުގެ ްރައީސ ް ،ޢައބާސ ްއިބރާހީމ ްއެވިދާޅުވީ ްއެކަނ ްހިނގައިދިޔަް
ގޮތް.އެހެނނަމަވެސް،އަޅުގަނޑުްފާހަގަކޮށލަންބޭނުނވަނީްމިްމަޖި ލިސް
މިވީ ްދުވަސކޮޅުތެރޭގައި ްކަނތައތައ ްއެމަނިކުފާނު ްކުރައވާފައި ްހުރިގޮތާް
ހުދުމުޚތާރު ްގޮތަކަށ ްކަނތައތައ ްރާވާ ްހިނގަވާ ްމަކަރުވެރި ްހީލަތތެރިް
ރޭވުމުނ ްކަނތައތައ ްކުރެއވި ްގޮތ ްމި ްޢިއޒަތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްވަރަށް

1615

ގިނަ ްމެނބަރުނނަށ ްއެނގިވަޑައިގަނނަވާނެް .އާދެް ،މި ްމަޖިލީހުގައިް
ހުށަހެޅި ްޕެޓިޝަނާ ްބެހޭގޮތުނ ްއެއޗެއ ްދަނނަވާއިރުގައި ްމި ްމަޖިލީހުގައިް
އެބައޮތްޤާނޫނީްޚުދޫދުގެތެރެ އިންގަވާއިދުގެ ްއިމުގެތެރެއިންއެބޭފުޅުނނަށް
ޖަޖކުރުމުގެ ްފުރިހިމަ ްފުރުޞަތުް .މިހެނ ްއޮއވާ ްވަކި ްރޭވުމެއގެދަށުން
މިކަނކޮށ ްމި ްމައސަލަ ްނިގުޅައިގަނެފައި ްއޮތކަމީ ްދިވެހިރައޔިތުނނަށް

1620

ޙަޤީގަތުގައިވެސ ް ދަނނަވަނޖެހެނީ ްމިއީ ްވަކި ްފަރާތަކުނ ްއަނގައިގެން
ކޮށ ފައި ްއޮތ ްކަމެކޭް .އާދެް ،އެހެނވީމަ ްއެހިސާބުނ ްއަޅުގަނޑުވެސް
ކުޑަކޮށ ްއެ ްޕެޓިޝަނގެ ްވާހަކަްދޫކޮށލާފައިްދެންމިދަނނަވާލަނީް.އާދެް،
ޖަލސާތަކާ ްބެހޭގޮތުނ ްއަޅުގަނޑު ްދަނނަވާލަނ ްއޮތީ ްތިޔަބޭފުޅުނނަށޭް
އެނގިވަޑައިގަނނަވާނެ ްމިދިޔައަހަރުގެ ްފަހުކޮޅުގައި ްމި ްމަޖިލީ ހުގައިް
ބޭއވުނު ްނުރަސމީ ްބައދަލުވުމެއގަ އި ްއާދެް ،އެރޭ ްް 12:22ޖެހިއިރުވެސް
60
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މިތާނގައި ްބައދަލުވުނ ްއޮތް .އެހެނނަމަވެސް ،ހާޒިރުވި ްއެއވެސް
ބޭފުޅެއގެ ްއަރިހުގައި ްވިދާޅެއނުވޭ ްމާދަމާއަކީ ްޖަލސާ ްނޯނނަ ްދުވަހެކޭް.
ނަމަވެސްކަންދިމާކުރިްގޮތުންއަނެއްދުވަހުްހެނދު ނުްމަޖި ލީހެއްނެތް.
އާދެް ،ކޮބައިތޯ ްއުސޫލަކީ ްކޮބައިތޯ ްގަވާއިދުގެ ްއިމުގެ ްތެރެއިނ ްކުރައވާް

1630

ކަމަކީް .ކޮބައިތޯ ްރައޔިތުނގެ ްޙައ ޤުތަކަކީް .ޢިއޒަތތެރި ްރައީސް،
މިހެނވީމަްއަޅުގަނޑުްދަނނަވަނީްއަނެއްދުވަހުގެްޖަލސާގައިްއެބޭފުޅުން
ކަނތައތައ ްކުރައވާްބޭނުނފު ޅުބާްގޮތަށ ްކަނތައތައ ްނުކުރެއވޭތީ ްއެރޭް
ދަނވަރުްއެސ.އެމ.އެސްއެއްފޮނުވައިގެންޖަލސާތައްކެނސަލކުރެއވީް.
މިހެނވީމަް ،އެމަނިކުފާނުގެ ްމައޗަށ ްއަޅުގަ ނޑުގެ ްއިތުބާރު ްނެތީް .އާދެް،

1635

ދެނ ްވިދާޅުވެއޖެ ްދިރާސާކޮށ ްޑރާފޓކުރާ ްކޮމިޓީް .އާދެް ،މިް
މައސަލާގައިވެ ސ ްއެބައޮތ ްވަރަށ ްތަފސީލުކޮށ ްއެވާހަކަް .އާދެް ،އެް
ކޮމިޓީގައިްތިއބަވާް ްބޭފުޅުންރައޔިތުނގެްޚާއޞަްމަޖިލީހަށްފޮނުއވިް
ސިޓީއަކާ ްބެހޭގޮތުނ ްމިކަނ ްނުކުރެ ވި ްމިއޮނނަނީް .އޭރު ްރަށުގައި ްތިބިް
ދެބޭފުޅަކުްފަހަރެއގައިްއެްކޮމިޓީގައިްތިއބަވާފާނެކަމަށްހީފުޅުނުކުރައވާތީް.
ޢިއޒަތތެރި

ްރައީސ،

ްއަޅުގަނޑުމެނ

1640

ްޤަބޫލުކުރައވަނޖެހޭނެް

ޤަބޫލުކުރަނޖެހޭނެްމިްމަޖިލީހުގައިްއެްގޮނޑީގައިްތިއބަވާްބޭފުޅުންނަން
ހުށަހަޅައިގެނެއ ްނޫނ ްމިހާތަނަށ ްކަނތައ ްކޮށފައި ްއޮތީް .އެބޭފުޅުން
އެކަންޤަބޫލުފުޅުްކުރައވާް.އެހެނނަމަވެސް،އެްކޮމިޓީގައިްއެބޭފުޅުނނަށް
ބޭނުނފުޅުވާ ްގޮތަށ ްކަމެއ ްނުކުރެއވޭތީ ްނުވަތަ ްއެކަނ ްކުރަން

1645

ބޭނުނނުވާތީ ްމިހާހިސާބަށ ްއައިއިރުގައި ްމިކަނ ްމިއޮތީ ްނުކުރެވިް .އެކަން
އެމަނިކުފާނު ްޤަބޫލުކުރައވާް .އެހެނނަމަވެސް ،ގަވާއިދުގައި ްމިކަނ ްމިް
އިމުގެ ްތެރެއިނ ްކުރެވެނ ްނެތީމަ ްމިް ްގަވާއިދާ ްޚިލާފުވީ ްކަމެއ ްނޫނޭް.
އެހެނނަމަވެސް ،މި ްޤާނޫނުގައި ްމާއދާއެއ ްއެބައޮވޭ ްޤާނޫނަށް
ޙުރުމަތތެރިކޮށ ްހިތުމަށާ ްއާދެް ،މި ްގަވާއިދުގައި ްއެބައޮވޭ ްގަވާއިދަށވެސް
ޙުރުމަތތެރިކޮށ ްހިތަން .މަޖި ލީހުގެ ްޢިއޒަތާ ްކަރާމަތ ްހިފަހައޓަވާް
ބޭފުޅަކީވެސ ްމަޖިލީހުގެ ްރަ އީސއޭް .އެހެނވީމަް ،އެވާހަކަވެސ ްއަޅުގަނޑުް
އެހިސާބުނ ްކުރުކޮށލަން .އާދެް ،ދެނ ްއަޅުގަނޑު ްދަނނަވާނީް
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ދިވެހިރާއޖޭގެްއަޑާްޓީވީްމޯލޑިވސގެްވާހަކަް.އެމަނިކުފާނުްރިޔާސަތުގައިް
އެދުވަހު ްއާލާސކަނފުޅާ ްއިނނެވޭ ްވަރެއ ްނެތް .އެހެނނަމަވެސް ،މިް

1655

ގޮނޑިކޮޅުގައިްއެމަނިކުފާނުްއިނނެވިް.އާދެް،އަނެއރޭްޓިވީންއެމަނިކުފާނުް
މަޖިލީހުގެ ްވާހަކަ ްވަރަށ ްތަފސީލުކޮށ ްދެނނެވިް .ޢިއޒަތތެރި ްރައީސް،
އަޅުގަނޑު ްދަނނަވަނ ްމިއުޅޭ ްވާހަކައަކީ ްމި ްމައސަލައާއި ްބެހޭގޮތުން
ފެށުނީއސުރެ ްނިޔަލަށ ްދެއވާފައި ްހުރި ްއިނޓަވިއުތަކާ ްރައޔިތުނގެް
ޚާއޞަ

ްމަޖިލީހުގެ

ްރިޔާސަތުގައި

ްއެމަނިކުފާނު

ްރައީސއަކަށް

1660

ހުނނަވައިގެނ ްޓީވީ ްމޯލޑިވސއަށ ްދެއވާފައި ްހުރި ްއިނޓަވިއުތައް
މަނިކުފާނު ްރެކޯޑިނގްބެއލެވީމަްއެނގޭނެްމިްމައސަލާގައި ްއެމަނިކުފާނުް
އެއފަރާތަށ ްޖެހިފައި ްހުރިވަރުް .އަޅުގަނޑަށ ްޤަބޫލެއ ްނުކުރެވޭ ްޢާއިލީް
ގޮތުނވެސ ްއަދި ްޑީ.އާރު.ޕީގެ ްއެވިދާޅުވާ ްޕެޓިޝަނ ްކޮމިޓީއަށް
އެމަނިކުފާނު ްހާޒިރުވެ ްއިނ ނަވައިގެނ ްކުރެއ ވި ްކަނތައތައ ްއެއީް

1665

އަޅުގަނޑުގެ ްމި ްއުނި ްސިކުނޑި ްޤަބޫލުކުރާ ްކަމެއ ްނޫން .އަދި ްޚާއޞަް
މަޖިލީހުގެ ްމެނބަރެއގެ ްހައިސިއޔަތުނ ްއަޅުގަ ނޑު ްއެކަމާ ްހިތހަމަޖެހޭް
ކަމެއވެސްނޫން.އާދެް،އެހެނވީމަްއެވާހަކަްއަޅުގަނޑުްދަނނަވާލީް.އަދިް
އަޅުގަނޑު ްމިއަށ ްއެއޗެއ ްއިތުރުކޮށލާނަން .މި ްމައސަލާގައިް
އިނފޮމޭޝަނ ްމިނިސޓރީނ ްބޭއވި ްނިއުސ ްކޮނފަރެނސއަކީް

1670

އަޅުގަނޑަށ ްމައުލޫމާތު ްލިބިފައި ްއޮތގޮތުނ ްރައޔިތު ުނގެ ްޚާއޞަް
މަޖިލީހުގެ ްރައީސ ްޢައބާސ ްއިބރާހީމ ްއަޑީގައި ްހުނނަވައިގެން
މިނިސޓަރ ްލައވާ ްކުރެއވި ްކަމެއކަމަށ ްއަޅުގަނޑަށ ްމަޢުލޫމާތު ްލިބުނީް.
އެހެނނަމަވެސް ،ހިތާމައަކީ ްމިކަމާ ްގުޅިގެނ ްމިފޮނުވި ްނިއުސް
ކޮނ ފަރެނސވެސ ްދިވެހި ްރައޔިތުނނާ ްހަމައަށ ްއަދިއަދަށވެސް
ނާނނަކަނ.

ްއާދެ،

ްދެނ

ްއަޅުގަ ނޑު

ްދަނނަވާލަނ

1675

ްއޮތީް

ރައީސުލޖުމހޫރިއޔާގެ ްއޮފީހުނ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސުލޖުމހޫރިއޔާް
ދެއވާފައި ްއޮތ ްލުއި ްލޯނުގެ ްމައސަލަ ްމީގައި ްއެބައޮތް .އާދެް ،ސޓޭޓް
ބޭނކްއޮފްއިނޑިޔާއަކީްދިވެހިްރައޔިތު ުނނަށްލޯނުްދޭތަނެއް.އެތަނުން
ލޯނު ްދޭނެްއުސޫލާްލޯނުްދޭނެްގަވާއިދުތަކާްލޯނުްރަޖިސޓރީކުރެވޭނެްގޮތް
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އެބައޮވޭ ްވަރަށ ްރަނގަޅަށް .އެހެނނަމަވެސް ،ޢިއޒަތތެރި ްރައީސް
އަޅުގަނޑަށ ްއެނގިފައި ްނޯނނަނީ ްކޮނ ްގަވާއިދަކުނ ްކޮނ ްޤަނޫނެއގެް
ދަށުނތޯ ްރައީސުލޖުމހޫރިއޔާގެ ްއޮފީހަކީ ްބޭނކެއކަމަށ ްހައދަވާްް
ރައީސުލޖުމހޫރިއޔާއަކީ ްއެ ްބޭނކުގެ ްޗެއަރމަނއެއކަމަށ ްއަޅުގަނޑަކަށް
އެނގިފައެއ ްނެތް .މިވާހަކަ ްއެހެނވީމަ ްއަޅުގަނޑު ްދަނނަވާލީް .އާދެް،

1685

އެއާއެކު ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސ ްއަޅުގަނޑުގެ ްވާހަކަ ްކުރުކޮށލަމުން
ދަނނަވާލަނ ްއަޅުގަ ނޑުމެނ ްނެތީމޭ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއޒަތާ ްކަރާމަތާް
އެމަނިކުފާނުގެ ްޢިއޒަތާ ްކަރާމަތަށޓަކައި ްފައިވ ްއެއަރ ްކޮމޕެނީގެް
ވާހަކަދައކާކަށް .ގދް .ތިނަދޫގެ ްބަޣާވަތުގެ ްވާހަކަދައކާކަށ ްޑިމސް
އަނދާލި ްވާހަކަދައކާކަށ ްމަގުމައޗަށ ްއަޅާ ްލިޔުނތަކު ުގެ ްއަޑީގައިް

1690

އެމަނިކުފާނު ްހުރި ްވާހަކަ ްދައކާކަށ ްއަޅުގަނޑުމެ ނ ްނެތީމޭ ްއިނގޭތޯް.
ޝުކުރިއޔާްޢިއޒަތތެރިްރައީސްއަޅުގަނޑުްކުރުކޮށލީް ް.
ް
ރައީސުލޖުމހޫރިއޔާގެްމެނބަރުް ް`ް .ޝުކުރިއޔާ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސް .އާދެް ،މިއަދުް
އަޅުގަ ނޑުމެނގެް ް

1695

މުޙަނމަދުްސަލީމްވާހަކަދެއކެވުން:ކުރިމައޗަށ ްހުށަހެޅިފައި ްމިވަނީ ްރައޔިތުނގެ ްޚާއޞަ ްމަޖިލީހުގެް
ރައީސއަށ ްއިތުބާރު ްނެތކަމުގެ ްމައސަލަް .އެމަނިކުފާނަށ ްއިތުބާރުް
ނެތކަމުގެ ްމައސަލަ ްމަދު ްމެނބަރުނކޮޅެއ ްސޮއިކުރައވާ ްއަޅުގަނޑުް
ނުދަނނަވާނަނ ްވަކި ްމާލަމެކޭް .އެހެނނަމަވެސް ،ކޮނމެވެސ ްއެއް
މާލަ ަމަކަށ
ހުށަހެޅު ުއވި

ްމެނބަރުނކޮޅެއ
ްމި

ްމައސަލަ

ްހާޒިރުވެވަޑައިގެނ
ްއަޅުގަނޑުމެނގެ

ްސޮއިކުރައވާް

1700

ްކުރިމައޗަށް

ހުށަހެޅި ިގެނދާއިރު ްއަދި ްމި ްމައސަލައާއި ްބެހޭގޮތުނ ްމި ްމައސަލަް
ހުށަހެޅުއވި ްސަބަބު ްއެ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުނ ްފާޅުކުރައވަމުން
ގެނދަވާއިރު ްއަޅުގަނޑު ްފުރުޞަތަކަށ ްމި ިއެދުނީ ްޚުދު ްއަޅުގަނޑުގެވެސް
އަމިއލަ ްވިސނުމަށ ްއަނނަ ްއެއޗެއ ްމި ްޢިއޒަތތެރި ްމަޖިލީހުގައިް
ދަނނަވާލުމަށޓަކައިް .ޢިއޒަތތެރި ްރައީސް ،އަޅުގަނޑުމެނގެ ްކަނފަތަށް
ތަކުރާރުކޮށްއިވެމުންމިދަނީްދޮޅުއަހަރެއހާްދުވަސްގާތވަމުނދާއިރުވެސް
63

1705

ރައޔިތު ުނގެ ްޚާއޞަ ްމަޖިލީހުގެ ްޙަޤީޤީ ްމަސައކަތ ްނުފެށިގެން
ލަސވަމުނދާ ްވާހަކައާއި ްއަޅުގަނޑުމެނ ްގަވާއިދު ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްގަވާއިދުް
ހެދުމަށޓަ ަކައި ްވަރަށ ްގިނަ ްދުވަސތަކެއ ްނެގިކަމާ ްމިކަނކަމަށ ްބޮޑުް

1710

ޚަރަދުތަކެއްހިނގިކަމާ ްއަދިްމިްމަޖިލީހުގެްމަސައކަތްމިްއަޑުއިވޭގޮތުން
ދަނނަވާްކަމަށވަނޏާްއަޑު ުް އިވޭްގޮތަށްދަނނަވާްކަމަށވަނޏާްމަޖިލީހުގެް
ރިޔާސަތަށ ްނުވަތަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސގެ ްއިހުމާލުނ ްނުވަތަ ްމަޖިލީހުގެް
ރައީސަށ ްއެކަނ ްއެކަށީގެނވާގޮތަށ ްނުގެނދެވޭތީ ްމަޖިލިސ ްމަކުޑިް
އެޅެމުނދާ ްވާހަކަް .ޢިއޒަތތެރި ްރައީސް ،ހަމަގައިމުވެސ ްމި ްމަޖިލީހުން

1715

އަޅުގަނޑަށ ް ލިބުނު ްއެއ ްތަޖުރިބާއަކީ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްމަސައކަތތައް
ނުކުރެވި ްލަސވެ ްމަކުޑި ްއެޅުމުގައި ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާރު ްއަޅުގަނޑުމެން
މި ްޢަ ަމަލުކުރަމުނދާ ްގަވާއިދުގައި ްއަދި ްއެއީ ްކިތަނމެ ްބޮޑު ްޚަރަދެއް
ކުރައވައިގެނ ްހައދަ ވާފައި ި ްއޮތ ްގަވާއިދެއ ްކަމުގައިވިޔަސ ްއެް
ގަ ވާއިދުގައިްހުރިްބައެއްލޫޕްހޯލސތައްނުވަތަްދޯހަޅިްތަނތަނުންބާރުް

1720

ނަނގަވައިގެންމިްމަޖިލީހުގެްބައެއްޢިއޒަތތެރިްމެނބަރުންވަރަށްގިނަް
ނިޒާމީ ްނުކުތާ ްނަނގަވައިގެނ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްމަސައކަތާ ްއޭގެ ްވަގުތުް
ބޭކާރުވެގެނ ްދިޔަކަން .އާދެް ،އެއީ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްޔައުމިއޔާއިން
އަޅުގަ ނޑުމެނނަށ ްސާބިތުކުރެވެނ ްއޮތ ްޙަޤީޤަތެއް .މި ްމަޖި ލިސް
އަޑުއައސަވާ ްބޭފުޅުނނަށާ ްއަދި ްމަޖިލީހުގެ ްކަނހިނގާ ްބޭފުޅުނނަށް

1725

މިދެނނެވި ްވަގުތުތައ ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްބޭކާރުކުރެއވީ ްކޮނ ްޢިއޒަތތެރިް
ބޭފުޅުނކޮޅެއކަނ

ްކޮނ

ްބޭފުޅުނކޮޅެއކަނ

ްރަނގަޅަށް

އެނގިވަޑައިގަނނަވާނެް.އެހެނވީމާް،އަޅުގަނޑުވެސްހިތަށއަރަނީް .....
ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުން ް:ޢިއޒަތތެރިްމެނބަރުްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްނަނގަވައިފިް .

1730

ް
(ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާް) ް
ް
މާލޭްމެނބަރުްމުހަނމަދުް

ްއަޅުގަ ނޑަށ ްތަކުރާރުކޮށ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސ ްވިދާޅުވަމުނ ްއެބަގެނދަވާް ް
64

ނަޝީދުްވާހަކަދެއކެވުންް:

ްވަގުތު ްސަލާމަތކުރުމުގެ ްގޮތުނ ްއަޅުގަ ނޑަށ ްހީވަނީ ްހުށަހެޅިފައިވާްް

1735

މައސަލައަކަށ ްނޫނހެނ ްޢިއޒަތތެރިްމެނބަރު ްއެވާހަކަފުޅު ްދައކަވަނީކީް.
ރިޔާސަތުންއެކަމަށްއިޝާރާތެއްނުކުރައވާތީްދަނނަވާލީް .
ް
ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުނ ްް ް:އާދެް ،ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްއަޅުގަނޑަށ ްވިސނޭގޮތުނވެއޖެއޔާ ްމިް

1740

ހުށަހެޅުއވި ްމައސަލާގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމަސައކަތ ްކުރިއަށ ްނުގެނދެވިވަނީް
މަޖިލީހުގެ ްރައީސގެ ްޒިނމާގެ ްދަށުނ ްނުވަތަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް
އިހުމާލުވެވަޑައިގަނނަވާތީކަމަށްވިދާޅު ވެްވަރަށްގިނައިންވާހަކަދައކަވާފައިް
އެބަހުރި ްމިހާރު ްމެނބަރުން ،އަދި ްމި ްނަނބަރުތަކުގައި ްނުވަތަްް
ސަބަބުތަކުގެ ްތެރޭގައި ްހިމެނެނީ ްއެކަނތައް .އެހެނވިމާް ،އެއާއި ްގުޅޭް
ވާހަކަ

ްމިހާރު

ްއެގޮތުގެމަތިނ

ްވާހަކަތައވެސ

1745

ްމެނބަރުނނަށް

ދެއކެވޭނެކަމަށްއަޅުގަ ނޑަށްވިސނެނީް.އެހެނވިމާް،ކުރިއަށްގެނދަވާް .
ް
(ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްްކުރިއަށްގެނދެވުނ) ް
ް

1750

މާލޭްމެނބަރުްމުޙަނމަދުް

ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސް ،މިވާގޮތަކީ ްއެމީހަކު ްއަމިއލަ ްއަތުނ ްރުވާތީރު
ްް ް

ނަޝީދުްވާހަކަދެއކެވުނ:

ްއެމީހެއގެްއަމިއލަްގަޔަށްހެރިގެންއަނނަްވަގުތުްވަރަށ ްއަސަރުކުރާނެް.
އެހެނވީމާް،މިއަދުްމިވާގޮތަކީްއެއީް.ޢިއޒަތތެރިްރައީސް،އެހެނނަމަވެސް ް

ް
ްްް ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުނ:

1755

ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުް .މީގެ ްކުރީގައިވެސ ްއެހެނ ްޢިއޒަތތެރިް
މެނބަރުނނަށވެސ

ްއަޅުގަނޑު ްހަމަ ްދަނނަވާފައިވާނެ ްނިޒާމާބެހޭް

ނު ކުތާއެއ ްނެގިގެނ ްއެއަށ ްއަޅުގަނޑު ްޖަވާބު ްއެރުވީމަ ްއެއާއި ްގުޅިގެން
އަނެއކާ ްއޭގެ ްރައދު ްދެއވުނ ްއެއީ ްރަނގަޅު ްގޮތެއ ްނޫނކަމަށް.
ޝުކުރިއޔާް .

1760

ް
65

(ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްްކުރިއަށްގެނދެވުނ) ް
ް
މާލޭްމެނބަރުްމުޙަނމަދުް

ްއާދެް ،އަޅުގަނޑު ްފަހަރެއގައިވެސ ްއެހެނ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރަކަށް ް

ނަޝީދުްވާހަކަދެއކެވުނ:

ްޖަވާބުދާރީވުމުގެ ްގޮތަކުނނެއ ްނޫނ ްއަޅުގަނޑުގެ ްއަމިއލަ ްޒަމީރަށް

1765

ނިސ ބަތކޮށ ްމިދެނނެވީ ްޚުދު ްއަޅުގަނޑު ްއަމިއލަ ްޒަމީރަށ ްދިމާކޮށް
އަޅުގަ ނޑު ްރުވާފައި ްއެއލާ ްތީރު ްއަޅުގަނޑުގެ ްއަމިއލަ ްޒަމީރަށ ްހެރޭް
ވަގުތު ްއަޅުގަ ނޑަށ ްވަރަށ ްއަސަރުކުރާނެއޭ ްމި ްހަމަ ްވާނެގޮތެކޭް.
އެހެނނަމަވެސް ،ޢިއޒަތތެރި ްރައީސ ްހިތާމައަ ަކީ ްއަޅުގަނޑުމެނ ްމިް
ހުރިހާ ްދުވަހު ްމި ްމަޖިލިސ ްއެކި ްސަބަބުތަކާ ްހެދި ްބލޮކކޮށފައިް

1770

އަޅުގަނޑުމެނނަށ ްމިކިޔެނީ ްމިއަދު ްތިބެގެނ ްމިހުރިހާ ްކަމެއ ްކުރެއވީް
ޢިއޒަތތެރި ް ރައީސޭ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސޭ ްމިއީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް
ނާޤާބިލކަމުންހިނގާދާްކަނތައތަކޭް.މިއީްމަޖިލީހުގެްރައީސަށްމަޖިލިސް
ކުރިއަށ ްނުގެނދެވޭތީ ްހިނގާ ްކަނތަކޭް .މަޖިލީހުގެ ްރައީސަށ ްއިޚުތިޔާރުް
ލިބިގެނނެއ ްނުވެއޭ ްމަޖި ލީހުގެ ްޖަލސާތަކުގެ ްއެނމެ ްދެރަމިނުން

1775

އެޖެނޑާގައިްއޮނނަނވީ ްކޮނ ްމައސަލައެއކަނވެސ ްބަޔާނކުރާކަށް .ހަމަް
އެހެނ ްބުނެފައި ްއަޅުގަ ނޑުމެނ ްއަތުނ ްމި ްލިޔެފައި ްއޮނނަ ްގަވާއިދުގައިް
މަޖިލީހުގެްރައީސަށްއިޚުތިޔާރުތަކަކާްބާރުތަކެއވެސްއެބަްދީފައިވެސްއެބަް
އޮނނަން .އެހެނވީމާް ،ޙަޤީޤަތުގައި ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސް ،ދައކާ ްވާހަކަް
ދިމާނުވެްމިދަނީްބޭނުމަކީްކޮނމެގޮތެއްހަދާފައިވެސްމިްމަޖިލީހުގެްވަގުތުް

1780

ނަގާލުނ ްކަމަށވަނޏާ ްމިއަދަކީވެސ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްވަގުތު ްނަގާލެވޭް
ދުވަހެއ ްއެއީ ްމަދު ްމެނބަރުނކޮޅެއ ްސޮއިކުރައވާފައި ްހުށަހެޅުއވިް
މައސަލައަކަށ ްއަޅުގަނޑުމެނގެ ްމިއަދު ްމަޖިލީހުގެ ްވަގުތު ްމިދަނީް.
އެހެނވމާް،މިއަދަކީވެސްއޭގެތެރެއިންބާކީވެގެނދާްދުވަހެއް ....
ް

1785

ް
ރިޔާސަތުންވާހަދެއކެވުން:

ް ޢިއޒަތތެރިްމެނބަރުްއާދެް،ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް ..

ް
66

(ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާް) ް
ް

1790

އައޑުއަތޮޅުްމެނބަރުްއިބރާހީމް ްމަދު ްމެނބަރުނނޭ ްކިޔާ ފައި ްއިނތިޚާބުނުވެ ްތިބި ްމީހުނ ްއަޅުގަނޑުމެނގެް ް
ޝަރީފްވާހަކަދެއކެވުން:

ްޢިއޒަތތާ ްކަރާމާތާ ްޤަދަރަށ ްވާހަކަދައކަވާއިރު ްއެކަނ ްހުއޓުވުމަށް
ރައީސަށ ްއި ިލތިމާސކުރަން .އެހެނނޫނިއޔާ ްއަޅުގަނޑުމެނނަށ ްޖެހޭނީް
މިތަނުގައި ްތިބި ްއިނތިޚާބުނުވެ ްރައޔިތުނ ްވަލުދޮރާށިނ ްއެއލާލި ްމީހުން
އައިސްރައޔިތުނގެްޙައޤުތަކާމެދުްދެކޮޅަށްވާހަކަދައކާ ްމިތާ ްއޮތްގިނަް

1795

ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުނ ްތަމސީލުކުރަނ ްތިބި ްރައޔިތުނނާ ްދެކޮޅަށް
ވާހަކަދައކާކަމަށްވާހަކަދައކަން.ޝުކުރިއޔާް .
ް
ް
ރިޔާސަތުންވާހަދެއކެވުން:

ްއާދެް،އަޅުގަނޑުް ްދަނނަވާނީ ްއެްނެނގެވި ްނުކުތާގައިްދެއކެވި ްވާހަކަފުޅުް

1800

ޤަބޫލުކުރަނޖެހޭް .އެއީ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްވާހަކަފުޅު ްދައކާވާއިރުް
މައސަލަ ްހުށަހެޅުއވި ްމެނބަރުނނަށ ްނިސ ބަތކޮށ ްވާހަކަފުޅުް
ދެއކެވުމުގެްމާބޮޑުްބޭނުމެއްނެތް.މިްމައސަލައާއިްގުޅިގެންއެްމައސަލަް
ރަނގަޅު ްގޮތުގައި ްނިނމުމާ ްބެހޭގޮތުނ ްވާހަކަދައކަވައިގެނ ްމައސަލަް
ހުށަހެޅުއވުމުގެ ްޙައޤު ްއެބޭފުޅުނނަށ ްލިބިގެނވެޔޭް .އެހެނވީމާް ،އެް

1805

މައސަލަ ްހުށަހެޅުއވުމުގެ ްސަބަބާ ްއެ ްހުށަހަޅުއވާފައި ްލިޔުއވާފައިހުރިް
ސަބަބުތަކުގެްމައޗަށްބިނާކުރައވައިގެންވާހަކަފުޅުގެނދެވުންއެދެން .
ް
ރައީސުލޖުމހޫރިއޔާގެްމެނ ބަރުް

ްޢިއޒަތތެރި

ްރައީސ

ްޝުކުރިއޔާ

ްއަނެއކާވެސ

ްއަޅުގަނޑަށް ް

މުޙަނމަދުްސަލީމްވާހަކަދެއކެވުން:ފުރުޞަތުދެއވީތީް.އަޅުގަނޑުްކުރީގެްތީރުްއަނބުރާްއަނެއކާްއަނބުރައެއް

1810

އަޅުގަނޑު ްހިތަކަށ ްނުގެނނާނަނ ްމިފަހަރަ ކުއެއް .އަޅުގަނޑު ްދަނނަވާނީް
މިްޢިއޒަތތެރިްމަޖިލީހުގެްރައީސްޢައބާސްއިބރާހީމަކީ ްހަމަގައިމުވެސް
އަޅުގަނޑުގެް ފުރިހަމަްއިތުބާރުއޮތްއަޅުގަނޑުގެްކުރިމަތީގައިްއަޅުގަ ނޑުގެް
ނަޒަރުގައި

ްއަޅުގަނޑު

ްއެމަނިކުފާނުގެ

ްޙަޔާތ

ްދެކެމުން

މިއަނނަގޮތުނވެއޖިއޔާ ްވަރަށ ްގާބިލު ްވަރަށ ްއެކަށޭނަ ްބޭފުޅެއކަމަށް
އަޅުގަނޑު ްއެއބަސވަމޭ ްއަޅުގަނޑު ްގަބޫލުކުރަމޭް .އަދިް ،އެމަނިކުފާނަށް
67

1815

އަޅުގަ ނޑުގެ ްތާއީދާއި ްއެއބާރުލުނ ްއެބައޮތޭް .މި ްމަޖިލީހުގައި ްމިއަދުް
ޢިއޒަތތެރިްރައީސްވޯޓަކާހަމައަށދާއިރުވެސްހަމަގައިމުވެސްއަޅުގަ ނޑުގެް
އަޒުމަކީްއަ ޅުގަނޑުގެްނިނމުމަކީްޢައބާސްއިބރާހީމަށްއަޅުގަނޑުމެނގެް،
އަޅުގަނޑުގެ ްއިތުބާރު އޮތކަނ ްހާމަކޮށދިނުން .އެމަނިކުފާނަކީ ްގާބިލުް

1820

ބޭފުޅެއް .އެމަނިކުފާނު ްމި ްމަޖި ިލީހުގެ ްޖަލސާތައ ްގެނދެވީ ްވަރަށް
ގާބިލުކަމާއެކީގައިް .އަދިް ،ގަވާއިދު ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްރިޔާސަތުން
އަޅު ގަނޑުމެނނަށ ްކޮނމެދުވަހަކު ްއެޖެނޑާކުރެވިފައި ްމިއޮތީ ްމިހެނކަމަށް
އަޅުގަނޑުމެނނަށ ްއެބަ ްހާމަކޮށދެއވާ ްވަރަށ ްތަފސީލުކޮށ ްކިޔައިދެއވާް.
އެހެނކަމާއެކު ްއެއވެސ ްއެޅުމެއނެތި ްއަޅުގަނޑުމެނނަށ ްމިއަދާހަމައަށް

1825

ޖަލސާތަށ ްކުރިއަށ ްމިދިޔައީް .އެހެނނަމަވެސ ްމި ް ޖަލސާތަސ ްދިގުލައިް
މިހާބޮޑު ްޚަރަދު ްހިނގުމުގެ ްޒިނމާ ްނަނގަވަނޖެހޭނީ ްއަޅުގަނޑުް
ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ްއަޅުގަނޑުމެނ ްމެނބަރުނގެތެރެއިނ ްމި ްމަޖިލީހުގެް
ވަގުތުތައްނަގާލިްފަރާތތަކުން.މިއަދުްއަޅުގަނޑުމެންއެވާހަކަްމިދައކަނީް
ރައޔިތުނގެ ްޙައ ޤުގައޭ ްކިޔާފަ ްއަ ޅުގަނޑުމެނ ްއެޔަށ ްޒިނމާނުވަން.

1830

ރައޔިތުނގެ ްޙައޤުގައޭ ްރައޔިތުނނަށޓަކައޭ ްދިވެހި ްރައޔިތުނނަށޓަކައޭް
ކިޔާފަ ްއޭގެ ްޒިނމާ ްނުގެނިޔަސ ްއޭގެ ްޒިނމާ ްނަނގަވަނޖެހޭނީް
އަޅުގަނޑުމެނ ްވަގުތު ްނަގާލި ްމެނބަރުކަމަށ ްދަނނަވަމުނ ްއަޅުގަނޑުް
އިށީނނަން.ޝުކުރިއޔާްދެއވިްފުރުޞަތަށޓަކައިް .
ް

1835

ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުނ ް ް:ޝުކުރިއޔާް .އާދެް ،ދެނ ްވާހަކަފުޅުދައކަވަނ ްއޮތ ްމެނބަރުނނަށް
ފުރުޞަތުއެރުވުމުގެކުރިނ ްއަޅުގަނޑު ްދަނނަވާލަނ ްބޭނުނ ްޢިއޒަތތެރިް
މެނބަރުނ

ްވާހަކަފުޅުދައކަވާއިރު

ްމިއަދު

ްހުސވަގުތުކޮޅުގެކުރިން

ވާހަކަ ދެއކެވި ްރީތިގޮތުގެމަތިނ ްހަމަ ްދެނއޮތބައިވެސ ްކުރިއަށގެނދަވާް.
އެއފަރާތުނ ްއަނެއފަރާތަށ ްޖަދަލުކުރެއވުމުގެ ްބަދަ ލުގައި ްތަނކޮޅެއް
ރީތިކޮށްމިކަނތައްމިްމައސަލަްނިމުމަކާހަމައަށްގެނެސދެއވުމަށް.އާދެް،
ދެން،އަޅުގަނޑުްފުރުޞަތުްމިއަރުވަނީްކޮޅުމަޑުލުގެްް ޢިއޒަތތެރިްމެނބަރުް
ރިޔާޟުްރަޝީދުއަށް .
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1840

ް
ކޮޅުމަޑުލުްމެނބަރުްރިޔާޟް

ް ޝުކުރިއޔާ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސް ،އަޅުގަނޑު ްމިއީ ްމި ްމައުޟޫއަށް ް

ރަޝީދުްވާހަކަދެއކެވުނ:

ްވާހަކަދައކަންބޭނުނނުވާްމީހެއް.އެހެނނަމަވެސްމަޖިލީހުގެްކަނތައތައް

1845

މިހާރު ްމިދާގޮތުނ ްއަޅުގަނޑަށ ްމީގަ ްއެބަ ްއޮޅުނއަރާ ްމި ްކީއކަން
ކުރަނއުޅެނީް .އަޅުގަނޑު ްމިއަދު ްހުށަހެޅިފައި ްމިވާ ްއެޖެނޑާއަށް
ބަލައިލިއިރުގަ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސަށ ްއިތުބާރުނެތކަމަށް
ވޯޓެއނަގަނ
ރިޔާސަތުގައި

ްއަޅުގަނޑުމެނ
ްއިނނެވި

ްމިއަދު

ްނައިބު

ްކުރިމަތިލިއިރުގައި

ްރައީސގެ

ްމައސަލަ

ްމިހާރުް

1850

ްއޮތީް

އެޖެނޑާކުރެވިފައިް .ހަމަ ްއެ ްވޯޓަށދާން .މިއީް ،އަޅުގަ ނޑުމެނަށ ްކުރެވޭް
އަޅުގަނޑު

ްދަނނަވާނީ

ްނުބައި

ްމަސައކަތތަކެކޭ

ްނުބައިް

އެކސޕީރިއެނސތަކެކޭް .އަޅުގަ ނޑުމެނ ްނޫނީ ްނުބައި ްދިމާލަކަށޭް
އަޅުގަނޑުމެނ ްދަތުރުކުރަމުނ ްމިދަނީް .އަޅުގަނޑުމެ ނ ްމިދައކަނީް

1855

އަޅުގަނޑުމެނ ްމިއުޅެނީ ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ ްރައޔިތުނނަށ ްހަދައިދޭށޭް.
އެހެނވެއޖެކަމަށވަނޏާ

ްއަޅުގަނޑުމެނ

ްބަލަނޖެހޭނީ

ްމިއަދުް

އަޅުގަ ނޑުމެނނަށްއޮތީ ްމީގެނ ްކޮނގޮތެއކަން .މިއީ ްހަމަ ްކޮނމެދުވަހަކުް
ރައީސާދޭތެރޭ ްހިތހަމަނުޖެހޭ ްކޮނމެފަހަރަކު ްއައިސ ްމިތަނުގައިް
ވޯޓނެގުނތޯް ،މީ ްސުވާލެއ ްއަޅުގަނޑުގެް ،މިއީ ްނިމޭނެކަމެއނޫން.

1860

އެހެނނަމަވެސ ްވޭތުވެދިޔަތަނުގައި ްޢިއޒަތތެރި ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް
ކަނތައތައ

ްކޮށފަހުރީ

ްއަޅުގަނޑު

ްމިދަނނަވަނީ

ްއެނމެް

ރަނގަޅަކަށެއނޫން .އެއީް ،އެމަނިކުފާނު ްކަނތައތައކޮށފަހުރިގޮތުން
އެނމެބޮޑަށ ްއޭގެނިކަމެތި ްއަސަރުފޯރި ްއެކަކަކީ ްއަޅުގަ ނޑުް .އެކަމަކުް
އަޅުގަނޑެއ ްމިއަކު ްސޮއެއވެސ ްނުކުރަން .އަޅުގަނޑު ްހިތަށއެރީް

1865

ކޮނމެހެނ ްމީގަ ްސޮއިކޮށގެނ ްއެމަނިކުފާނާ ްއިނދިކޮޅަށ ްވޯޓެއދިނުމަކީް
މިއީ ްބޭނުނތެރިކަމެއނޫނޭ ްމީް .ކޮނމެގޮތެއވިޔަސ ްއަޅުގަނޑަށވުރެް
މިކަމަށ ްގާބިލު ްއަދި ްމިކަނކުރެވޭވަރުގެ ްބޭފުޅަކަށ ްއެބޭފުޅާ ްވާތީވެް
މެޖޯރިޓީއޮތ ްފަރާތުނ ްއެފަދަ ްބޭފުޅަކު ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސެއގެގޮތުގައިް
އިނތިޚާބުކޮށފައި ްއެހެރީް .ދެން ،ހަމަ ްއެއާއެކުގައި ްޤާ ނޫނުއަސާސީގެް
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1870

މާއދާތަކުނ ްލިބޭ ްބާރުތަކާ ްއަދި ްމިއީ ްއަ ޅުގަނޑުމެނގެ ްމެނބަރުނ ްމިް
ވިދާޅުވާްއަގުބޮޑުްއާްގަވާއިދުގެްް 4ވަނަްމާއދާގެދަށުންއަޅުގަ ނޑަށވެސް
ލިބޭ ްޙައޤުތަކެއވެސް .އެކަމަކު ްމި ްޙައޤުތައ ްލިބިފައިއޮތީ ްކިހާް
މިނވަރަކަށތޯް ،ބަލަނޖެހޭ ްއެބަް .އަޅުގަނޑު ްގޭގެ ްދޮރުގައިވެސް
އިހައދުވަހަކު ްހުރި ްއެއޗިހިތަކެއ ް ހިތޕާފަް .އެކަމަކު ްއިހައދުވަހަކުް

1875

ނޫހުގައި ްއޮތ ްމެނބަރަކު ްމިއުޅެނީ ް ް 17ފަހަރަށ ްޗިޓފޮނުވައިގެނ ްކޯޓަށް
ހާޒިރުނުކުރެވިގެނ ްއުޅޭ ްވާހަކަް .އެހެނވީމާް ،މި ްއަޅުގަނޑު ްމިދައކަނީް
ކޮންވާހަކައެއބާއޭްއަޅުގަނޑުްހިތަށއަރާް.އަޅުގަ ނޑުްހިމާޔަތުގެްވާހަކަޔާް
މިވާހަކަވާ ހަކަ ްމިހެނ ްދައކާއިރުގައި ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސ ްއަޅުގަނޑުް
މިދަނީ ްއިނގޭތޯް ،މަ އުޟޫއަށް .މަޑުކޮށލާ ްއަޅުގަނޑު ްމާ ްވާހަކަ ްދިގެއް

1880

ނުކުރާނަން.އެހެނވީމާް،އަޅުގަނޑުމެނގެްމިްޢިއޒަތތެރިްމެނބަރުނނަށް
އެބަލިބޭ ްޙައޤުތަކެއްމިްޙައޤުތައްއަޅުގަނޑުމެނނަށ ްހޯދަދޭނޖެހެނީްމިް
މަޖިލީހުގެ ްރައީސް .ނުވަތަ ްމި ްމަޖިލީހުނ ްކަޑައަޅާފައިހުނނަް
ފަރާތތަކަކުން .މިކަނމިގޮތަށ ްނުކުރާކަމަށވެއޖިއޔާ ްއަނެއކާ ްއާް
މައސަލައެއގެގޮތުގައި

ްއެ

ްމައސަލަވެސ

ްމިތަނަށ

ްއައުމަކީް

1885

އެކަށީގެނވާކަމެއް .އިތުބާރުނެތކަމުގެ ްވޯޓނަގަން .އެހެނވެ ްމިއީްް
އަޅުގަނޑު ްދަނނަވަނ ްމިއުޅެނީ ްމީގެ ްޙައލެއނޫނޭް .އިތުބާރުނެތކަމުގެް
ވޯޓނެގުން .އަދިް ،އަޅުގަނޑަށ ްއެނގޭ ްމިއަދު ްމި ްވޯޓނެގިޔަސވެސް
މިއަކުނނެއ ްކާމިޔާބެއވެސ ްނުވާނެކަން .ހަމައެމަނިކުފާ ްމަގާމުގަވެސް
ހުނނަވާނެް .އެހެނވީމާް ،އެއީ ްނުވާނެކަމަކަށ ްވޯޓެއދޭކަށް ްބޭނުމެއވެސް

1890

ނުވެސވާނެ ްއެއވެސމީހަކުް .ހަމަ ްއަޅުގަނޑު ްއެ ްވޯޓުގައި ްފަހަރެއގައިް
ބައިވެރިނުވެދާނެ ްއަޅުގަނޑަށ ްއެގޮތަށ ްވަސނޭތީވެް .އެހެނނަމަވެސް
އަޅުގަނޑު ްއިލސތިމާސކުރަނ ްޢިޒަތތެރި ްރައީސަށ ްމި ްމަޖިލީހުގެް
ޢިއޒަތތެރި ްރައީސަށ ްކުރިއަށއޮތތަނުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްކަނތައތައް
ކުރިއަށ ްގެނދަވާއިރުގައި ްމެނބަރުގެނ ްޙައޤުތަކާ ްދެތެރޭގައި ްވަރަށބޮޑަށް
ވިސނަވާފައި ްއަޅުގަ ނޑުމެނގެ ްއަބުރާ ްޢިއޒަތާ ްއަޅުގަނޑުމެނނަށ ްއަދިް
އެ ްއޮތ ްޢިއޒަތެއ ްމާބޮޑު ްޢިއޒަތެއ ްއޮތވާހަކައެއނޫން .އެ ްއޮތއެއޗެއް
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1895

އަޅުގަނޑުމެނނަށ ްދީގެ ނ ްމަޖިލީހުގެ ްކަނތައ ްކުރިއަށގެނދަވާށޭް.
އެހެނނުހަދާކަމަށވަނޏާްމިކަހަލަްމައސަލަތަކުގައިްއަޅުގަ ނޑަށްހަމަޖެހޭނެް
ހަމަްޢިއޒަތތެރި ްރައީސަށްވޯޓދޭނވެސް.އެއީް،އަޅުގަ ނޑުްފިޔަވައިްމިް

1900

މަޖިލީހުގައި ްތި ްހުރިހާ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުނ ްހެކިވާނެ ްއަޅުގަނޑުް
ފިޔަ ވައި

ްވޭތިވެދިޔަތަނުގައިވެސ

ްއެހީތެރިކަމެއް

ްއެމަނިކުފާނަށ

ފޯރުކޮށލަދިނ ްއެއވެސ ްމީހަކު ްމަޖިލީހަކު ްނުހުނނާނެް .އެއީް ،ހަމަް
އެނމެނ ްހެކިވާނެކަމެއ ްއެއީް .އެހެނވީމާް ،އެފަދަ ްމީހަކު ްމިއަދުް
މަޖިލީހުގައިްތެދުވެްވާހަކަްމިދަ ައކަނީް،ހެޔޮނިޔަތުގައިްމިްވާހަކަދައކަނީް.

1905

އެހެނވީމާް ،އަޅުގަނޑު ްވަރަށބޮޑަށ ްއިލތިމާސކުރަނ ްޢިއޒަތތެރިް
ރައީސަށ

ްކުރިއަށއޮތތަނުގައި

ްމި

ްކަނތައް

ްމަޖިލީހުގެ

ކުރިއަށގެނދަވާއިރުގައި ްމެނބަރުނގެ ްޙައޤުތަކަށ ްޙުރުމަތތެކޮށ ްހިތައިް
މެނބަރުނނަށ

ްލިބެނޖެހޭ

ްއެ

ްޚިދުމަތތައ

ްމެނބަރުނނަށް

ފޯރު ކޮށދެއވުމަކީްއެމަނިކުފާނުްކުރައވަނޖެހޭނެކަމެކޭް.އެކަންކޮށދެއވާށޭް
އަޅުގަނޑުގެ

ްއާދޭހަކީ.

ްއަޅުގަނޑަށ

ްއެނގޭ

1910

ްއެމަނިކުފާނުް

ކުރިއަށއޮތތަނުގައި

ްމިއަށވުރެ

ްރަނގަޅަށ

ްވޭތުވެދިޔަތަނަށވުރެް

ކުރިއަށއޮތތަނުގައި

ްމަޖިލީހުގެ

ްކަނތައ

ްކުރިއަށގެނދަވާލެއް

ރަނގަޅުވާނެކަމަށް .އަޅުގަ ނޑަށ ްހަމަ ްޔަގީން .އެއީް ،އެމަނިކުފާނުގެް
ވާހަކަފުޅުންދެނމެްއަޅުގަނޑުމެނނަށްވަރަށްސާފުކޮށްއެނގިއޖެް.މިއީް،

1915

ތިމަނނައަށ ްލިބުނު ްހިތހަމަޖެހުމެކޭް ،މިފަދަ ްކަނތައތައ ްމިހެން
ވާނޖެހޭނޭް .ބައެއފަހަރު ްއަޅުގަނޑުމެނ ްމީހުނނަށ ްއަދަބުދެނީ ްކީއވެތޯް،
އެ ްއަދަބު ްލިބިއޖެކަމަށވަނޏާ ް
ޖެހިލުނވާނެ.

ްއެހެނވީމާ،

ްވަނަފަހަރު ްއެކަނކުރަނ ްއޭނަް

ްޢިއޒަތތެރި

ްރައީސަށ

ްމިއަދުް

އެނގިވަޑައިގަނނަވާނެ ްމަޖިލީހުގެ ްމެނބަރުނ ްއަނެއކާވެސ ްއަނެއފަހަރުް
މިހަކަލަ ްމައސަލައެއ ްހުށަހަޅާފާނެކަން .ތިމަނނަ ްކުރިއަށ ްއޮތތަނުގައިް
ގެނދާނީ ްމެނބަރުނގެ ްއެހީތެރިކަމާ ްމެނބަރުނ ްއެދޭގޮތައކަމަށް .އަދިް،
އަޅުގަނޑުމެނގެ ްޤާނޫނުއަސާސީއަކަށާ ްއަޅުގަނޑުމެނގެ ްހެދިފައި ްމިއޮތް
ގަވާއިދާ ްމިހުރިހާއެއޗިއސަށ ްޙުރުމަތތެރިކޮށ ްހިތައިގެނކަން .މަޖިލީހުގެް
71

1920

ކަނތައ ްކުރިއަށ ްގެނދަވާނީް .ދެން ،ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުނ ްވިދާޅުވިް

1925

އެމަނިކުފާނު ްލޯނެއ ްނަނގައިވައިގެނ ްއުޅުއވާ ްވާހަކަް .އަޅުގަނޑަށވެސް
ލޯނެއ ްދީފިއޔާ ްއަޅުގަނޑު ްހިފާނަނ ްއޭގަް .އަޅުގަނޑަށ ްއެނގޭ ްއެފަދަް
ލޯނެއ ްއަޅުގަނޑަށ ްނުލިބޭނެކަން .އަޅުގަނޑު ްމިއުޅެނީ ްއަޅުގަ ނޑުް
މަސައކަތކުރާ

ްދިމާލު ނވެސ

ްލޯނު

ްނުލިބިގެނ.

ްލިބިއޖިއޔާް

ބޭނުނނުކުރާނީ ްކާކުތޯް ،ބޭނުނކުރައވާނެް .އޭގެ ްތަފސީލެއ ްދެއވައިފިް.

1930

އެހެނވީމާް ،އަޅުގަނޑު ްހަމަ ްފާހަގަކޮށލަނ ްބޭނުނވޭ ްއެކަން،
އަޅުގަނޑުމެނގެތެރޭގައި ްނެތޭ ް ލާރި ްދީފިއޔާ ްބޭނުނނުކުރާނެ ްއެކަކުވެސް.
އަޅުގަނޑު ްބޭނުނވޭ ްލާރި ްއަޅުގަނޑުމެނގެ ްދިރިއުޅުމުގެ ްހުރިހާް
ކަނތައތައ ްހަމަޖެހެނއޮތީ ްލާރިނ ްމިއަދުް .އެހެނވީމާް ،އަޅުގަނޑުމެން
މިއުޅެނީ ްއަޅުގަނޑުމެނގެ ްދިރިއުޅުމަށ ްކަނތައތަކެއ ްއުނދަގޫވެގެން

1935

އެކަނތައތައްފަހިކުރުމަށޓަކައިްއަޅުގަނޑުމެންޤާނޫނުއަސާސީއެއްހަދަން
މިޖެހެނީ ް .އެހެނވީމާް ،މި ްޤާނޫނުއަސާސީނ ްއަޅުގަނޑުމެނނަށް
ލޯނުލިބެނޭގޮތާއި ްމިކަނތައތައވެސ ްވަރަށ ްސާފުކޮށ ްއެގެނ ްއޮނނަން
އެބަޖެހޭް .އެއީް ،ލޯނުގެ ްމައސަލަ ްމިއަދު ްކުރިމަތިވުމަކީ ްއަޅުގަނޑުް
ދަނނަވާނީ ްކުރިއަށ ްއޮތތަނުގައި ްއަޅުގަނޑުމެނ ްނިކަމެތިނނަށް

1940

ބޯހިޔާވަހިކަނ ް ހޯދައިދިނުމަށޓަކައި ްމިކަނތައތަކަށޓަކައި ްއަޅުގަނޑުމެން
އާނމުނގެތެރެއަށ ްވަރަށބޮޑަށ ްލޯނު ްތައާރަފުވެގެނ ްހިނގައޖެް.
އެހެނވީމާް،މީގެްސަބަބުންސަރުކާރު ވެސްވިސނަވާނެް،ބޭނކުތަކުނވެސް
ވިސނަވާނެް ،އާނމުރައޔިތުނގެ ްދިރިއުޅުމަށޓަކައި ްކުދި ްލޯނާއި ްއަދިްް
ބޮޑެތި ްލޯނުތައ ްދެއވަން .މިއީް ،ޙަޤީޤަތުގައި ްމިކަނ ްފެނމަތިވުމަކީް

1945

އަޅުގަނޑު ްދަނވާނީ ްމިއީ ްއަޅުގަ ނޑުމެނގެ ްމުސތަގުބަލަށ ްހަމަ ްލިބުނުް
ހަމަ ްހެޔޮ ްޚަބަރެކޭް .މީގެ ްސަބަބުނ ްއަޅުގަނޑުމެނނަށ ްއުފާތަކެއް
އިރާދަކުރެއވިއޔާ ްހާސިލުވާނޭް .އެހެނވީމާް ،އެއަކާ ްއަޅުގަނޑު ްމާބޮޑަކަށް
ތަފސީލަކަށ

ްދާކަށ

ްބޭނުމެއނެތ.

ްއެހެނނަމަވެސ

ްއެވެސް

ފާހަގަނުކޮށފިކަމަށވެއޖިއޔާ ްބައެއ ްމެނބަރުނނަށ ްހީވެދާނެކަނނޭނގެް
އެހެނ ްކޮނމެސއެއޗެކޭް .ދެން ،މީގައި ްހަމަ ްކުޑަކުޑަ ްއެއ ްވާހަކަް
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1950

އަޅުގަ ނޑު ްދަނނަވާލާނަން .މިހާތަނަށ ްއައިރުގައި ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސގެް
ބޮލުގައި ްއެ ްބަދުނާމުތަކެއ ްއެޅުވެމުނދަނީ ްވަކި ްފަރާތެއގެ ްބާރުތަކެއް
ނޫނނަމަްވަކިްފަރާތަކުންއަނގާގޮތަކަށްކަނތައތަކެއކުރާތީވެްއެކަމަށްމިް
މެނބަރުނ ްފާހަގަކުރަމުނ ްމިގެނދަނީް .އެގޮތަށ ްއެކަނ ްދާއިރުގައިް

1955

އަޅުގަނޑު ްހިތަށއަރަނީ ްއެފަރާ ތަށ ްނިސބަތވާ ްބައަކު ްމި ްމަޖިލީހުގައިް
އެބަތިއބޭް .އެ ްމެނބަރުނގެ ްފަރާތުނ ްއެމަނިކުފާނަށ ްމިހާތަނަށ ްލިބުނީް
ކޮނ ްއެހީތެރިކަމެއބާއޭް .އެމަނިކުފާނާ ްދޭތެރޭގައި ްހުށަހެޅިފައޮތް
މައސަލައަށް .ކުރީދުވަހުވެސ ްއަޅުގަނޑު ްނައިބުރައީސަށ ްމިހާރުގެް
ޢިއޒަތތެރި

ްރައީސާ

ް ބެހޭގޮތުނ

ްމަޖިލީހުގައި

ްވާހަކަތަކެއް

1960

ހިނގާދިޔައިރުގަވެސ ްއަޅުގަ ނޑު ްދެނނެވިން .ޢިއޒަތތެރި ްރައީސ ްހަމަް
އެކަނޏޭ ްމިތާ ްމިތިބި ްއެނމެނނާ ްތި ްޖަދަލުކުރައވަނީ ްނޫނނަމަ ްއެއަށް
ޖަވާބުދެއވަނީްރައީސްވަރުބަލިފުޅުވެއޖޭްމިހާރުް.މޫނުމަތިންވަރުބަލިކަން
ފެނެޔޭް .އެހެނވީމާް ،އެ ްއިޙސާސހޭ ްއަދި ްމިއަދުވެސ ްއެ ްރައީސވެސް
އެކުރައވަނީް .އެމަނިކުފާނަށ ްއެ ްހެޔޮއެދޭ ްބަޔަކު ްއެ ްވިދާޅުވާ ްޕާޓީއަކަށް

1965

ނުވަތަ ްނިސބަތވާ ްބަޔަކު ްކީއވެހޭ ްއޭގެ ްދިފާޢުގައި ްވާހަކަ ްނުދައކަނީް
މަޖިލީހުގައިް .ދެނ ްތެދުވެ ްމެނބަރަކު ްމި ްވިދާޅުވަނީ ްމުޅިނ ްއެހެން
ވާހަކައެއް .އެހެނނެއ ްނޫނ ްއެއަށ ވުރެބޮޑަށ ްތަފސީލުކޮށ ްމީގަ ްދާން
އެބަޖެހޭް .އެ ްރަނގަޅު ްކަނތައތައވެސ ްފާހަގަކުރަނޖެހޭ ްގޯސް
ކަނތައތައ ްފާހަގަ ްއެކުރާ ްފަދައިން .އެހެނވީމާް ،އަޅުގަ ނޑު ްދަނނަވާނީް

1970

މީގެ ްކޮނމެހެނ ްއަޅުގަނޑުމެނގެ ްޙައޤުތައ ްމިތާ ްއިނތިޚާ ބުވެފަތިބިް
މެނބަރުނގެ ްޙައޤުތައ ްގެއލޭގޮތަކަށެއނޫނެ ްއެކަހަލަ ްވާހަކަތައ ްއެފަދަް
ބޭފުޅުނ ްދައކާއިރު ްދައކަވަނޖެހެނީް .އަސލު ްމައުޟޫއަށ ްނުވަތަް
އަޅުގަނޑުމެނގެ ްމިހާރު ްހުށަހެޅިފައި ްމިއޮތ ްމައުޟޫޢުގެދަށުނ ްމިް
ވާހަކަދައކަވަނޖެހޭގޮތަށ ްވާހަކަދައކަވައިގެނ ްކުރިއަށ ްގެނދިއުމަކީ ްހަމަް
އެ ްކޮނމެ ްމެނބަރަކަށވެސ ް ލިބިގެނވާ ްޙައޤެއް .ހަމަ ްއެމީހެއގެް
އެހުރިވަރެއ ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްއެބަޖެހޭ ްދައކަން .އެކަނ ްމިއަދު ްއެހެން
ނޫނކަމަށ ްވެއޖިއޔާ ްހަމަ ްއަޅުގަނޑުމެނނަށ ްކުރިއަށ ްއޮތތަނުގައިް
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1975

މިކަހަލަ ްކިތަނމެ ްބައިވަރު ްމައސަލަތެއ ްދިމާވާނެް .އެއީ ްއަޅުގަ ނޑުް
އެއގޮތަކަށވެސ ްއެދޭކަމެއ ްނޫނ ްއެއީކީއެއ ްމި ްމަޖިލީހަށ ްމިފަދަް

1980

މައސަލަތަކެއ ްއައިސގެނ ްދެދުވަހުނ ްއެއދުވަހު ްމިތާނގައި ްމަސައކަތް
ނުކުރެވިގެނ ްއަޅުގަނޑުމެނ ްކޮނމެވެސ ްމީހަކަށ ްއިތުބާރު ްނެތކަމުގެް
ވޯޓަކަށ ްދާކަށް .އެ ހެނވީމާް ،އެއީ ްއަޅުގަނޑުމެނނަށ ްކުރެވުނު ްނުބަ ިއް
އެކސޕީރިއެނސެކޭ ްއަޅުގަނޑު ްދަނނަވާނީ ްކުރެވޭ ްއެކސޕީރިއެނސެކޭް
މިއީ ްމިކަނ ްމިހެނ ްތަކުރާރުވެގެނ ްދިއުމަކީ ްދެރަކަމެއ ްމިހެނވެގެނނެއް

1985

ޙަޤީޤަތުގައި ްނުވާނެް .އެހެނވީމާް ،އަޅުގަނޑުމެނ ްމިއާއިދޭތެރޭގައި ްވަރަށްް
ބޮޑަށ ްވިސނަނޖެހޭ ްއެބަް .ދެނ ްހަމައެއާއެކު ްއަޅުގަ ނޑު ްފާހަގަކޮށލަން
ބޭ ނުނވޭްމިއަދުްޢިއޒަތތެރިްރައީސްފުރުޞަތުްދެއވުމުގައިްއެބަްވިދާޅުވޭް
 ް 12މިނެޓުގެ ްވާހަކަް .ދެނ ްއޭގެ ްފަހުނ ްތިނ ްމިނެޓ ްދެއވާ ްވާހަކަް.
އެހެނވީމާ ،ޢިއޒަތތެރި ްރައީސވެސ ްކުރިއަށ ްވަޑަްއިގަނނަވާއިރުގައިް

1990

ސާފުކޮށ ްއެނގެނ ްއޮނަނ ްކަހަލަ ްގޮތަކަށ ްކަނތައތައ ްމެނބަރުނނަށް
އޮޅުނ ްފިލުވައިދެއވާފައި ްކުރިއަށ ްވަޑައިގަތުނ ްރަނގަޅުވާނެް .އެއީް
ފުރަތަ ަމަ ްރައީސ ްވިދާޅެއނުވޭ ްތިމަނނަ ްމިއަދު ްދޭނީ ް ް 12މިނެޓޭް
އޭގެފަހުނ ްް 3މިނެޓޭް .އެހެނވީމާް ،އަޅުގަނޑުް ްއައީ ްމިއާއި ްދޭތެރޭގައިް
ވަރަށ ްދިގުކޮށ ްވާހަކަދައކަނ ްތައޔާރުވެގެން .އެހެނނަމަވެސް ،މިއަދުް

1995

ކަނތައތައްހުރިގޮތުންމިއަދުްމާބޮޑުްދައކާކަށްވާހަކައެއްއޮތްކަމަކަށް
އަޅުގަނޑެއ ްނުދެކެން .އެއީ ްއަޅުގަނޑަށ ްހަމަ ްޔަޤީނ ްދެނމެގައިވެސް
ޢިއޒަތތެރި ްރައީސ ްމަ އިކ ްކަނޑާލަނވެސ ްއުޅުއވިް .އެހެނނަމަވެސް،
އަޅުގަނޑު ްއެކަމަށ ްކުރިނ ްއިޝާރާތކުރީތީވެ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސް
އެފުރުޞަތު ްއަޅުގަނޑަށ ްދެއވީް .އެހެނވީމާް ،އަޅުގަނޑު ްއުނމީދުކުރަން

2000

ކުރިއަށ ްއޮތ ްޖަލސާތަކުގައި ްފެށުމުގެ ްކުރިނ ްއަޅުގަނޑުމެނނަށް
އަޅުގަ ނޑުމެނނަށ ް ލިބޭނީ ްއެއީވެސ ްޙައޤެއ ްއެވާހަކަ ްމިދެކެވެނީް.
އެހެނވީމާް،އަޅުގަނޑުމެނނަށްލިބިގެނވަނީްކިހާްމިނވަރަކަށތޯްއެްޙައޤުް
ނޫނިއޔާ ްއެ ްފުރުޞަތު ްދޭނީ ްކިހާވަރަކަށތޯ ްފެށުމުގެ ްކުރިނ ްއެް
އިޝާރާތެއްކޮށފިއޔާްއަޅުގަނޑުމެނަށްއެނގޭނެްއަނެއކާވެސްކޮށާްމަށާް
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2005

އަޅުގަނޑުމެނގެ ްވާހަކަ ްއެ ްމި ނެޓތަކަށ ްފައތަން .އެހެނވީމާް ،އެގޮތަށް
ކުރިއަށ ްދާނެކަމަށ ްއަޅުގަ ނޑު ްއުނމީދުކުރަން .ދެނ ްމިއަދު ްހަމަް
އަޅުގަނޑު ްވަރަށ ްހިތވަރުދެނ ްއަޅުގަ ނޑުމެނގެ ްރައީސ ްއެވިދާޅުވިް
ބަސތަކަށ ްއަޅުގަނޑު ްހަމަ ްވަރަށ ްކެރިގެނ ްމިއަދު ްހުށަހެޅިފައި ްއޮތް
މައސަލައަށ ްއަޅުގަނޑަށ ްހީވަނީ ްޖަވާބު ްއަރުވައިފި ްކަނނޭނގެ ްއަދިް

2010

އަޅުގަނޑުމެނ ްއެކަނ ްޤަބޫލުކުރިޔަސ ްނުކުރިޔަސވެސް .އެހެނވީމާް،
އަވަހަށ ްމިކަނ ްނިމޭނެކަމަށ ްއަޅުގަނޑު ްހީކުރަން .ދެނ ްމިހިސާބުން
އަޅުގަނޑު ްނިނމާލާނަނ ްއެކަމަކު ްއަޅުގަނޑަށ ްހީވަނީ ްމަޖިލީހުގެް
ކަނތައތައ ްދާގޮތުނ ްއަދި ްފަހަރެއގައިްފުރުޞަ ަތަކަށ ްއެދެނ ްޖެހިދާނެް
ކަނނޭނގެ.

ްއެހެނވެއޖެއޔާ

ްޢިއޒަތތެރި

ްރައީސ

ްފުރުޞަތުް

2015

ދެއވާނެކަމަށްއަޅުގަނޑުްއުނމީދުކުރަން.ޝުކުރިއޔާް .
ރައީސުލޖުމހޫރި

ިއޔާގެްމެނބަރުް ްޝުކުރިއޔާ ްޢިއޒަތތެ ެރި ްރައީސް .އަޅުގަނޑު ްފުރުޞަތަކަ ަށ ްއެދިް
ދެނނެވީް ް

ޢާއިޝަތުްޢާ ާޒިމާްޝަކޫރުް

ް މި ްހުށަހެޅިފައި ްމިއޮތ ްމައސަލާގައި ްޢިއޒަތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް ް

ވާހަކަދެއކެވުނ:

ްއަލފާޟިލްޢައބާސްއިބރާހީމގެްމައޗަށްހުށަހެޅިފައިްހުރިްކަނތައތަކާް

2020

ބެހޭގޮތުނ ްއަޅުގަ ނޑަށ ްފެނނަ ްވާހަކަ ްދަނނަވާލަނވެގެން .އަޅުގަނޑުް
ދެކޭގޮތުގައި ްމިއަދަކީ ްރަނގަޅު ްދުވަހެއ ްއުފާވެރި ްދުވަހެއް .ޑިމޮކރަސީގެް
ފުރިހަމަްނަމޫނާއެއްމީހަކާްދޭތެރޭގައިްއެމީހަކުްހިތހަމަނުޖެހޭްކަމަށވަނޏާް
އެވާހަކައެއްދެކެވެނވެސވާނެްއަދިްއެކަމާްބެހޭގޮތުންދެކޮޅަށވެސްވާހަކަް
ދެކެވެނވާނެ ް .އަދި ްއެމީހަކު ްދޭ ްޖަވާބެއވެސ ްއަޅުގަނޑުމެނނަށް

2025

އިވުމަކީވެސްރަނގަޅުކަމެއް.އަދިްއެއާއެކުގައިްމިްޢިއޒަތތެރިްމަޖިލީހުން
އެކަމަށ ްގޮތެއ ްނިނމެވީމަ ްއެމަނިކުފާނާ ްދޭތެރޭގައި ްހުރި ްހިތހަމަް
ނުޖެހުނތައ ްނިމުނީް .އެމަނިކުފާނަށ ްއެމަނިކުފާނުގެ ްއިތުބާރު ްއޮތް
ބޭފު ޅެއކަނ ްނޫނީ ްނޫނކަނ ްއެނގިވަޑައިގަތުމަކީ ްއެމަނިކުފާނުގެވެސް
ޙައޤެއް .އެހެނވީމާް ،އަޅުގަނޑު ްދެކޭގޮތުގައި ްމިކަނ ްރަނގަޅު ްރޫޙުގައިް
ބަލައިގަތުމަކީ

ްހަމަ

ްއަޅުގަނޑުމެނ

ްއެނމެނގެވެސ

ްވާޖިބެއް.

އަޅުގަނޑުމެނގެ ްކުރިމަތީގައި ްހުށަހެޅިފައި ްމިއޮތ ްމައސަލާގައި ްފެނނަން
75

2030

މިއޮތީްދެތިންނުކުތާއެއްއޭގެތެރެއިނ ްއަޅުގަނޑު ްހަމަްވާހަކަްދައކާލަން
ބޭނުނވީ ްދެނުކުތާއަކާ ްބެހޭގޮތުނ ްއަޅުގަނޑު ްދެކޭގޮތ ްމިއީ ްއަޅުގަނޑުް
އެއ ގޮތަކަށވެސ ްއެހެނ ްމެނބަރުނ ްމިއާއި ްދޭތެރޭގައި ްދެކިވަޑައިގަނނަވާް

2035

ގޮތަށ ްޢުޒުރުވެރިވާކަށ ްދެކޮޅުހަދާކަށ ްނޫން .އަޅުގަނޑު ްމެނބަރެއގެް
ހައި ި ިސިއޔަތުނ ްއަޅުގަނޑަށ ްފެނނަގޮތ ްދަނނަވާލަނ ްބޭނުނވާތީް
ފުރުޞަތަކަށ ްއެދި ްދެނނެވީް .އެނމެ ްފުރަތަމަ ްމި ްމައސަލާގައި ްމިއޮތީް
އެޖެނޑާއިނ ްމައސަލައެއ ްއުނިކުރެއވުމުގެ ްމައސަލާގައި ްޢިއޒަތތެރިް
ރައީސްކަނކުރައ ވާފައިްއެއޮތީް ްގޯސކޮށކަމާްއެހެނކަމާއެކުްއެއީްއެގޮތަށް

2040

ކަނ ްނުކުރެއވޭނެކަމަށ ްވިދާޅުވެ ްހުށަހަޅުއވާފައި ްއޮތކަނ ް .މިކަމާް
ބެހޭގޮތުންއަޅުގަނޑުްދެކޭގޮތަކީްޚާއޞަްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެްް 13ވަނަް
މާއދާގެް(ށ)ްޚާއޞަްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް ް13ވަނަްމާއދާގެް(ށ)ްގައިް
މިއޮނނަ ނީްޖަލސާގެްއެޖެނޑާގައި ްހިމަނާނީްއެްޖަލސާއެއގައިްނިނމަން
ނުވަތަ ްކުރުމަށ ްއިދާރީ ްކޮމިޓީގެ ްލަފާގެ ްމަތިނ ްއެޖެނޑާގައި ްހިމެނުމަށް

2045

މަޖިލީހުގެްރައީސްކަނޑައަޅާްކަނކަމޭް.އަޅުގަނޑުމެނަށްވަރަށްސާފުކޮށް
ގަވާއިދު ްލިޔުނުއިރު ްއަޅުގަނޑު ްހިތަކަށނާރާ ްމި ްގަވާއިދުްގެ ްއެއވެސް
ވާހަކައަކީ ްއަޅުގަނޑުމެނނަށ ްއޮޅިގެނ ްލިޔެވިފައިހުރި ްވާހަކަތަކެކޭް .ނޫނީް
މި ްގަވާއިދުގައި ްއަޅުގަނޑުމެނނަށ ްހިމެނޭނެ ްއެއވެސ ްނުކުތާއަކީް
އިއތިފާޤަކުނ ްހިމެނިފައި ްހުރި ްނުކުތާތަކެކޭް .ކަ ނޑައެޅިގެނ ްލިޔެވިފައޭް

2050

މިއޮތީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސ ްއިދާރީ ްކޮމިޓީގެ ް ލަފާގެ ްމަތިނ ްކަނޑައަޅުއވާް
ކަނކަމޭް .އެހެނވީމާް ،އަޅުގަނޑުމެނނަށ ްއެނގެނ ްއެބައޮތ ްމަޖިލީހުގެް
ރައީސއަށްމީގައިްބާރުތަކެއްލިބިފައިްއެބައޮތކަންއަދިްއިދާރީްކޮމިޓީއަށް
ލަފާ ްދެއވިދާނެކަނވެސް .ޤާނޫނީ ްކަނތައތައ ްޑރާފޓކުރައވާ ްބޭފުޅުން
ޤަބޫލުކުރައވާ ނެ ްލަފާދެއވުމަށ ްއަދި ްއެގޮތަށ ްއަޅުގަނޑުމެނ ްބޭނުނކުރާް
އެކިއެކި ްބަސބަސ ްއެކި ްމާނާގައި ްބޭނުނކުރަނީ ްކީއވެގެނކަން .ދެން
އަޅުގަނޑުމެންބަލާލަމާްް 14ވަނަްމާއދާގެްދަށުންމައސަލަްހުށަހަޅުއވާް
މައސަލަްކީއވެގެނތޯްއެޖެނޑާްނުކުރެވިގެންމިއުޅެނީް 14ް.ވަނަްމާއދާގެް
ދަށުނ ްމި ްޢިއޒަތތެރި ްމަޖިލީހަށ ްމެނބަރަ ަކު ްމައސަލައެއް
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2055

ހުށަހަޅުއވާފައިްއޮތީް 14ް،ވަނަްމާއދާގައިްމިއޮނނަނީްް 14ވަނަްމާއދާގެް

2060

(ށ) ްގައި ްމި ްމާއދާގެ ް(ހ) ްގައިވާ ްގޮތުގެމަތިނ ްއެޖެނޑާގައިް
ހިމަނައިދިނުމަށ ްއެދި ްމެނބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސއަށ ްފޮނުވާްް
މައސަލައަކީްއަނނަނިވިްކަނކަމުގެްތެރެއިންކަމެއްކަމުގައިވާނަމަްއެނމެް
އަވަހަށ ްހިމަ ަނައިދެވެނ ްއޮތ ްމަޖިލީހުގެ ްޖަލސާއެއގެ ްއެޖެނޑާގައިް
ހިމަނަނވާނޭް.މީގައިވެސްމިއޮތީްވަރަށްސަބޖެކޓިވކޮށްއެނމެްއަވަހަށް

2065

ހިމަނައިދެވެނ ްއޮތ ްމަޖިލީހުގެ ްޖަލސާއެއގަްއި ްހިމަނައިދެވެނވާނޭް.
އެހެނވީމާް ،އަޅުގަނޑު ްދެކޭގޮތުގައި ްވެއޖިއޔާ ްއަޅުގަ ނޑު ްކޮނމެހެން
މިދާއިރާގައި

ްމާ

ްމޮޅުމީހަކަށވެގެނ

ްވާހަކަދައކަނީއެއ

ްނޫން.

އެހެނނަމަވެސް ،އަޅުގަ ނޑުގެ ްއަމިއލަްރަޢު ުޔުްއަޅުގަނޑުްދަނނަވާލަން
ބޭނުނވަނީް .އަޅުގަނޑު ްދެކޭގޮތުގައި ްވެއ ޖިއޔާ ްބަލަނޖެހޭނީ ްމަޖިލީހުގެް

2070

ގަވާއިދުގެ ްދަށުނ ްމިކަނ ްއެޖެނޑާގައި ްހިމެނެނ ްއެބައޮތތޯް .އެޖެނޑާއާއިް
ބެހޭގޮތުނ ްވާހަކަދެއކިއިރު ްމި ްޢިއޒަތތެރި ްމަޖިލީހުގައި ްގަވާއިދާް
ބެހޭގޮތުނ ްވާހަކަދެއކިއިރު ްވަރަށ ްރަނގަޅަށ ްއަޅުގަ ނޑު ްހަނދާން
އެބަހުރި ްް 4ވަނަ ްމާއދާ ްއަދި ް ް 55ވަނަ ްމާއދާގެ ް(ށ) ްމިއީ ްމިް
ޢިއޒަތތެރިްމަޖިލީހުގެްވަރަށްބޮޑަށްބަޙުސކުރެވިގެންނިމިގެންދިޔަްދެް

2075

މާއދާއެއް .އަޅުގަނޑު ްދަނނަވަނ ްބޭނުނވަނީ ްމިއީވެސ ްއިއތިފާޤުގުން
ލިޔެވުނު ްދެ ްމާއދާއެއ ްނޫނޭ ް 4ް .ވަނަ ްމާއދާގައި ްއެނމެ ްފުރަތަ ަމަް
ވާހަކަދެކެވުނުއި ރު ްމި ްޢިއޒަތތެރި ްމަޖިލީހުގައިވެސ ްއަދި ްޑރާފޓިނގް
ކޮމިޓީގައިވެސ ްވާހަކަދައކަވާފައި ްއޮތީ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްހެދުމަކީ ްދިވެހިް
ރައޔިތުނނަށ ްއެނމެ ްމުހިނމު ްކަނތަކޭް .ދިވެހި ްރައޔިތުނނަށް

2080

މުހިނމީކީްތިްޢިއޒަތތެރިްގޮނޑީގައިްއިނނެވީްކޮންބޭފުޅެއތޯއެއްނޫން.
ދިވެހިްރައޔިތުނނަށްމިއަދުްމުހިނމީްޤާނޫނުއަސާސީްއަވަހަށްނިނމުން.
އެހެނވީމާް ،ޤާނޫނުއަސާސީ ްހެދުމުގެ ްމަސައކަތުގެ ްތެރެއަށ ްއެހެން
އެއވެސ ްކަމެއ ްއިނޓަވީނކުރެވިގެނ ްނުވާނެް .އެހެނވީމާް ،އެނމެް
ފުރަތަމަްއަޅުގަ ނޑުމެންމިތަނުންނިނމާނީްޤާނޫނުއަސާސީގައިްހުނނަނވީް
ކޮންކަނތައތަކެއތޯްޤާނޫނުއަސާސީގައިްހުނނަނވީްކޮންއުސޫލުތަކެއތޯް.
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2085

އޭގެ ްކުރިއަކަށ ްއަޅުގަނޑުމެނ ްއެހެނ ްއެއވެސ ްކަމެއ ްއެހެން
ނުކުރާނަމޭް .އެއީ ްމި ްޢިއޒަތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްހުރިހާ ްމެނބަރުން
މިހާރުވެސްދައކަވާްވާހަކަް.ދިވެހިްރައޔިތުންމިހާރުވެ ސްއެދިއެދިްމިތިބީް
ޤާނޫނުއަސާސީ ްއަވަސކުރުމޭް .އަޅުގަނޑަކީ ްއިނތިޚާ ާބުވެފައި ްހުރިް
މެނބަރެއވެސ

ްނޫނ.

ްއަޅުގަނޑަކީ

ްރައޔިތުނ

2090

ްތަމސީލުކުރާް

މެނބަރެއވެސ ްނޫން .އެކަމަކު ްއަޅުގަނޑަކީވެސ ްދިވެހި ްރައޔިތެއް.
އެހެނވީމާް ،އަޅުގަނޑުވެސ ްހަމަ ްމިކަނ ްމިގޮތަށ ްޤަބޫލުް ކުރަން .ދެން
ބަލައިލަންބޭނުނވަނީްް 55ވަ ނަްމާއދާގެް(ށ)ްކުރީގައިވެސްދެނނެވިހެން
 ް 55ވަނަ ްމާއދާގެ ް(ށ) ްމި ްގަވާއިދަށ ްހިމެނުނީވެސ ްހަމަ ްކޮނމެވެސް

2095

ޙިކުމަތެއ ްއޮވެގެނ ް 55ް .ވަނަ ްމާއދާގެ ް(ށ) ްގައި ްމިއޮތީ ްމި ްމާއދާގެް
(ހ)ްގައިވާްގޮތުގެމަތިންއިޞލާޙުްގެނައުމުގަްއިްމިްގަވާއިދުގެްް 4ވަނަް
މާއދާގައިވާ ްގޮތުގެމަތިނ ްއަސާސީ ްސިފަތަކާއިް ،އުސޫލުތަކެއ ްމިް
މަޖިލީހުނ ްފާސކުރުމަށފަހު ްވަކިވަކި ްމާއދާތައ ްއެކުލަވާލަނ ްފެށުމުގެް
ކުރިނ ްޤާނޫނުއަ ަސާސީ ްކުރިއަށ ްގެނދާނެ ްގޮތެއ ްމި ްމަޖިލީހުން

2100

ނިނމަނވާނޭް .އަޅުގަނޑު ްދެކޭގޮތުގައި ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސ ްމަޖިލީހުގެް
އެޖެނޑާއިންއުނިކުރެއވީްް 55ވަނަްމާއދާއާއިްް 4ވަނަްމާއދާގެްދަށުން
މި ްގަވާއިދާ ްތަޢާރަޟުވާ ްމައސަލައެއ ްމިތަނުނ ްހުށަހެޅިފައި ްއޮތީމަް.
އަޅުގަނޑުްދެކޭގޮތުގައިްޢިއޒަތތެރިްރައީސގެްއިޚުތިޔާރުްއޮނނާނެްއިދާރީް
ކޮމިޓީނވެސ ްގަވާއިދާ ް ޚި ިލާފަށ ްލަފައެއ ްދެއވައިފި ްކަ ަމަށވަނޏާް

2105

އެކަނ ްއުނިކުރައވަން .އިދާރީ ްކޮމިޓީގެ ްބާރުތަކުގެ ްވާހަކަ ްދެއކި ްދުވަހުް
އަޅުގަނޑު ްވަރަށ ްރަނގަޅަށ ްހަނދާނ ްއެބަހުރި ްއަޅުގަނޑުވެސ ްމިތާް
ދެއކިންޤާނޫނުއަ ަސާސީގައިް ް99ވަ ަނަްމާއދާގެްދަށުންމިްޢިއޒަތތެރިް
މަޖިލީހުގެ ް ރައީސއަށ ްލިބިދޭ ްއިޚު ތިޔާރެއ ްކަނޑުވައެއ ްނުލެވޭނެް.
އެހެނކަމަށވުމާއެކުްއަދިވެސްއަޅުގަނޑުްޤަބޫލުކުރާގޮތުގައިްވެއޖިއޔާްމިް
ޢިއޒަތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްހުރިހާ ްކަނކަމެއ ްނިނމުގެ ްހުރިހާ ްކަމެއް
ނިނމުމުގެ ްއެނމެ ްއިސ ްބާރަކީ ްޢިއޒަތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް.
އެހެނވީމާް ،ގަވާއިދާ ްޚިލާފަށ ްކަމެއ ްދާކަމަށވަނޏާ ްއަދި ްއިދާރީް
78

2110

ކޮމިޓީއަކުނ ްނޫނ ްކޮނމެ ްކޮމިޓީއަކުނ ްލަފާދެ ެއވިޔަސ ްއެކަން
ރަނގަޅުކުރެއވުމަކީ ްހަމައެކަނި ްއިޚު ތިޔާރެއވެސ ްނޫން .އެކަން

2115

ރަނގަޅުކުރެއވުމަކީ ްވާޖިބެއް .އެއީ ްމިތާނގައި ްތިބި ްހުރިހާ ްމެނބަރުނގެް
ޙައޤެއް.އަދިްދިވެހިްރައޔިތުނގެވެސްޙައޤެއް.މިއީްއަޅުގަނޑުްމިކަމާް
ދޭތެރޭގައި ްދެކޭގޮތަކީް .ދެނ ްއަޅުގަނޑު ްދައކަނ ްބޭނުނވާ ްވާހަ ަކައަކީް
ޖަލސާ ްބާއވަނ ްއެދިވަޑައިގެންް 3ވަނަ ްމާއދާގެ ްދަށުނ ްޖަލސާއެ ެއް
ނުބޭއވޭ ްވާހަކަް .މި ްމަޖިލީހުގެ ްގަވާއިދުގެ ްް 3ވަނަ ްމާއދާގައި ްވަރަށް

2120

ސާފުކޮށ ްގަވާއިދު ްބާއވަނވީ ްގޮތާއިް ،ގަވާއިދު ްބާއވަނވީ ްމުއދަތުތައް
ކަނޑައެޅިގެންއެނގެންއެބަހުރިް.ޙަޤީޤަތަކީްޢިއޒަތތެރިްރައީސްޖަލސާް
ބާއވަނ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސ ްނޯޓިސވެސ ްފޮނުވިކަން .އެހެނނަމަވެސް
އެދުވަސކޮޅަކީ ްއަޅުގަނޑުމެނގެ ްކޯރަމ ްހަމަނުވުމުގެ ްމޫ ޫސުން.
އެހެނވީމާް،އަޅުގަނޑަކަށްހިއެއނުވޭްމީގެްޒިނމާްޢިއޒަތތެރިްރައީސގެް

2125

ކޮނޑުފުޅުގައި ްއަޅުގަނޑުމެނނަށ ްއެޅުވިދާނެހެނެއް .ޒިނމާ ްނަގަނޏާް
ނަގަނވީ ްއަޅުގަނޑުމެން .އަޅުގަނޑުމެނ ްމިތިބީ ްރައޔިތުނނަށ ްމިް
ޚިދުމަތކޮށދޭނ ްތައޔާރަށް .އަޅުގަނޑުމެނ ްމިތިބީ ްމިކަމަށ ްހުވާކޮށގެން.
އެހެނވީމާް ،އަޅުގަނޑުމެނ ްމިކަނ ްނުކޮށފައި ްއެއފަހަރު ްއަޅުގަނޑުމެން
ކޯރަމ ްހަމަނުވުމުގެ ްމޫސުމެއ ްދެވަނަ ްފަހަރަށ ްނިޒާމާބެހޭ ްނުކުތާގެް

2130

މޫސުމެއް .ތިނވަނަ ްފަހަރަށ ްއިތުބާރު ްނެތކަމުގެ ްމޫސުމެއ ްގެނެސފައިް
އަޅުގަނޑުމެންކީއކުރަނތޯްއެހެންމީހެ ެއގެްބޮލުގައިްމިކަންއަޅުވަނވީް.
އަޅުގަނޑުމެނ ްއަމިއލައަށ ްވަރަށ ްކެރިގެނ ްއަޅުގަ ނޑުމެނ ްމިކަން
ނުކުރަނ ްމިއުޅެނީ ްމިވެނި ްކަމަކާހެދިއޭ ްހަމަ ްބުނެފައި ްއެހެނ ްމީހަކުް
މިކަމުގައި ްޖާމިނުކުރުވާކަށ ްއަޅުގަނޑަކަށ ްޤަބޫލެއ ްނުކުރެވޭް .ތިނވަނަް

2135

ވާހަކައެއ ްހަމަ ްއެނމެފަހު ްވާހަކައަކަށ ްއަޅުގަނޑު ްދަނނަވާލަން
ބޭނުނވަނީ ްމި ްގަވާއިދުގައި ްް 55ވަނަ ްމާއދާގައި ްއެބައޮވޭ ްމި ްމަޖިލީހުގެް
މަޢުލޫމާތުްހާމަކުރުމުގެްބައިްހިމަނާފައިް52ް.ވަނަްމާއދާގައިްމިްއޮނނަނީް
ޢާނމު ްނުކޮށ ްހިފެހެއޓުމަށ ްމަޖިލީހުނ ްކަނޑައަޅާ ްކަނކަނ ްފިޔަވައިް
މަޖިލީހުގައި ްދެކެވޭ ްވާހަކަތަކާ ްބަޙުސކުރެވޭ ްމައސަލަތަކަކީ ްމަޖިލީހުގެް
79

2140

މަސައކަތާ ްގުޅުނހުރި ްއެހެނ ްކޮނމެ ްކަމަކީވެސ ްވަކި ްމެނބަރަކަށް
އިސކަމެއ ްދިނުމެއ ްނެތި ްވަކި ްމެނބަރަކު ްތަފާތުކުރުމެއ ްނެތިް
ޚަބަރުފަތުރާ ްވަސީ ީލަތތަކާ ްއެހެނިހެނވެސ ްވަސީ ީލަތތައ ްމެދުވެރިކޮށް
ވީހާވެސްހާމަކަމާްފާޅުކަންބޮޑުްގޮތެއގައިްއެކަމުގެްމަޢުލޫމާތުްޢާނމުކޮށް
ހާމަކުރެވޭނެ ްކަނކަމޭް .ދަނނަވަނ ްބޭނުނވާ ްވާހަކައަކީ ްއަޅުގަނޑުމެން

2145

ކޮނމެވެސ ްވަރެއގެ ްތަފާތެއ ްގެނގުޅެނ ްއެބަޖެހޭ ްމީޑިޔާގެ ްމިނިވަނކަމާް
މަޖިލީހުނ ް ހާމަކުރާ ްމަޢުލޫމާތުތަކާ ްދޭތެރޭގައިވެސް .މިތާނގެ ްގެލެރީގައިް
މިހާރުވެސްއެބަތިއބެވިްމީޑިޔާގެްއެހެންބޭފުޅުނވެސް.ޓީވީްމޯލޑި ިވސް
ނޫނަސް .އެކަމަކު ްއެބޭފުޅުނވެސ ްއެ ްހާމަކުރައވާ ްކޮނމެ ްމަޢުލޫމާތަކީް
އެއީ ްރައޔިތުނގެ ްޚާއޞަ ްމަޖިލީހުނ ްދެއވާ ްމަޢުލޫމާތަކަށ ްވާކަށް
ނުވެސޖެހޭ.

ްއަޅުގަނޑަށ

ްހީވަނީ

ްމިއީ

ްއަޅުގަ ނޑުމެނ

2150

ްމިް

ދިރާސާކުރުމުގައި ްމި ްދެ ްތަފާތުވެސ ްބަ ލައިލަނ ްއެބަޖެހޭހެން .ހަމަް
އެފަދައިނ ްޓީވީ ްމޯލޑިވސއަކީވެސ ްއަޅުގަނޑު ްދެކޭގޮތުގައި ްމި ްމަޖިލީހާް
މިނިވަނ ްމުޢައސަސާއެއް .އަޅުގަނޑު ްދަނނަވާކަށ ްބޭނުމެއ ްނޫނ ްއެއީް
ސަރުކާރާ ްމިނިވަނ ްމުޢައސަސާއެކޭް .އެކަމަކު ްމި ްމަޖިލީހާ ްމިނިވަން

2155

މުޢައސަސާއެއް.އެހެނވީމާް،ޓީވީްމޯލޑިވސއިންޚަ ަބަރުްފަތުރުއވާއިރުް
އެބޭފުޅުނ ްދެއވާ ްޚަ ަބަރާ ްރައޔިތުނގެ ްޚާ ާއޞަ ްމަޖިލީހުގެ ްއިދާރާއިން
ދެއވާްޚަބަރާްއެއީްތަފާތުްޚަ ަބަރެއކަންއަޅުގަ ނޑުމެންވިސނަ ަނޖެހޭް.
ހަމަ ްއެއާއެކުގައި ްދެނ ްއަޅުގަނޑު ްދަނނަވަނ ްބޭނުނވާ ްވާހަކައަކީ ްމިް
ޢިއޒަތތެ ެރި ްމަޖިލީހުގައި ްކަމެއ ްހިނގައިގެނ ްދަނޏާ ްއެކަމެއް

2160

ހިނގައިގެންދާގޮތްޓީވީންނޫނީްއެހެންކަނތައްރައޔިތުނނަށްއެނގެން
އެބަޖެހޭް .އަޅުގަނޑުމެނ ްޚަ ަރަދު ްމި ކުރަނީ ްރައޔިތުނގެ ްފައިސާް.
ކުރީގައިވެސ ްދެނނެވިހެނ ްއަޅުގަނޑަކީ ްރައޔިތުނ ްފޮނުވާފައި ްހުރިް
މެނބަރެއ ްނޫން .އަޅުގަނޑަކީ ްއިނތިޚާ ާބުވެފައި ްހުރި ްމެނބަރެއވެސް
ނޫން .އެކަމަކު ްއަޅުގަނޑަކީވެސ ްދިވެހި ްރައޔިތެއް ،މާލޭގެ ްމީހެއް.
އަޅުގަނޑު ްބޭނުނވާ ްހުރިހާ ްރަޢުޔަކަށ ްނޫނ ްމާލޭގެ ްހުރިހާ ްމެނބަރުން
ވާހަކަފުޅު ްދައކަވަނީކީއެއް .އެހެނވީމާް ،ހަމަ ްއެގޮތަށ ްއަޅުގަނޑުމެނގެް
80
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އެހެނ ްރައޔިތުނވެސ ްއެބަތިއބޭ ްމިވާހަކަ ްއެހެނ ްގޮތގޮތަށ ްދައކަން
ބޭނުނވާވެސް.އެވެސްއަޅުގަ ނޑުމެންޤަބޫލުކުރަނޖެހޭނެްޙަޤީޤަތެކޭް.މިއީް
އަޅުގަނޑު ް ހަމަްމި ްމައސަލާގައިްދަނނަވާލަނ ްބޭނުނވާ ްވާހަކައަކީ ްހަމަް

2170

މިއާއެކު ްއަޅުގަނޑު ްދަނނަވަނ ްބޭނުނވަނީ ްހަމަ ްކުރީގައިވެސް
ދެނނެވިހެނ ްމިއަދަކީ ްއަޅުގަނޑުމެނ ްއުފާކުރަނވީ ްދުވަހެކޭް .މީހެއގެް
ކޮނޑުގައި ްމުޅި ްރަށުގައި ްރާއޖޭގައި ްހުރިހާ ްރައޔިތުނގެ ްކައިރީގައިް
ޤާ ނޫނުއަސާސީ ްއިޞލާޙު ްނުކުރެވިގެނ ްމިއުޅެނީ ްމިވެނި ްކަމަކާް
ހެދިގެނނޭް.ތިމަނނަމެނނަށްކަލޭމެންބޭނުނވާްކަނތައތައްނުކުރެވިގެން

2175

މިއުޅެނީ ްމިވެނި ްބަޔަކު ްމިތާނގައި ްތިބީމައޭް .އެހެނ ްބުނުމުގެ ްބަދަލުގައިް
ޙަޤީޤަތ ްފާޅުކޮށ ްއަޅުގަ ނޑުމެނ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދަށުނ ްމި ްޒިނމާް
ނަގަނތިބި ްމީހުނ ްމިވާހަކަ ްދައކާ ްއަޅުގަނޑުމެނނަށ ްފެނނަ ްގޮތެއް
ނިމުނީމަ

ްއެމަނިކުފާނަށވެސ ްމިއިނ ްފަސޭހަފުޅުތަކެއ

ްވާނެއޭް.

ހަމައެއާއިއެކު ްއަޅުގަނޑަށ ްއެމަނިކުފާނުގެ ްމައޗަށ ްފުރިހަމަ ްއިތުބާރުް

2180

އޮތވާހަކަ ްދަނނަވަނ ްބޭނުނވަމުނ ްއަޅުގަނޑުމެނ ްއެނމެނވެސ ްވަރަށް
އިޚުލާސތެރިކަމާއެކު ްރައޔިތުނގެ ްފައިސާ ްޚަރަދު ްނުކޮށ ްމައސަލަް
އިތުރަށްދިގުކުރަންބޭނުނނުވޭް.އަމިއލަްއެދުމެއްއޮތަތީވެްއެހެންބަޔަކުް
ކޮނމެހެންނަގާލާްއެބައެ ެއގެްއަބުރުްނަގާލަންމަސައކަތްނުކޮށްމިކަން
އިޚުލާސތެރިކަމާއެ ެކު ްކުރަމާ ްހިނގަވާށޭް .ޝުކުރިއޔާ ްޢިއޒަތތެރިް

2185

ރައީސް ް.
ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުނ:

ްޝުކުރިއޔާް.އާދެް،އަޅުގަނޑުްމިއަދު ްދެނނެވިހެންް 1 :22ޖަހާއިރު ްމިް
މައސަލާގައި ްވޯޓަކާ ްހަމައަށ ްދެވޭތޯ ްމަސައކަތ ްކޮށދެއވުމަށް
އަނެއކާވެސ ްތަކުރާރުކޮށ ްމިދަނނަވަނީް .މިހާރު ްއެދިވަޑަ ައިްގެނފައިް
ތިއބެވި ްމެނބަރުނނަކީ ްފެލިދެއަތޮޅުގެ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްޔޫސުފް
ނަޢީމް ،ފެލިދެއަތޮޅުގެ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްމޫސާ ްނިޒާރުްް،
ހައދުނމަތީގެްޢިއޒަތތެރިްމެނބަރުްމޫސާްމަނިކުް،މުލަކަތޮޅުްޢިއޒަތތެރިް
މެނބަރު ްއަނީސާ ްއަޙމަދުް ،މާލޭގެ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްމުޙަނމަދުް
81
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ޝިޙާބް،އަރިއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްޢިއޒަތތެ ެރިްމެނބަރުްމުޙަނމަދުްމަޖުދީް
އިބރާހީމ،

ްމާލޭ

ްޢިއޒަތތެރި

ްމެނބަރު

ްއަޙމަދު

2195

ްޢާތިފްް،

ރައީސުލޖުމހޫރި ިއޔާގެ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްއަޙމަދު ްޝަޙީދުްް،
ހުވަދުއަތޮޅު ްއުތުރުބުރީ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްއަދުނާނ ްޙަލީމ ްއަދިް
އައޑުއަތޮޅުގެ

ްޢިއޒަތތެރި

ްމެނބަރު

ްޙުސނުއސުޢޫދު.

ްއާދެް،

އެދިވަޑައިގަނނަވާ ްޢިއޒަތތެ ެރި ްމެނބަރު ްމައިކަށ ްފިއތަވާފައިް

2200

އިޝާ ާރާތކޮށލެއވީމަ ްއަޅުގަނޑު ްފާހަގަކުރާނަން .ދެނ ްއަޅުގަނޑުް
ދަނނަވަނ ްމިއުޅޭ ްވާހަކައަކީ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނ ބަރުނވެސ ްވާހަކަް
ދިގުނުކުރައވާްނުވަތަްފުރުޞަތުވެސްދޫކޮށލެއވުންއެއީްއަޅުގަނޑުްހަމަް
އެދޭ ްކަމެކޭް .އެއީ ްް 1 :22ޖަހާއިރު ްމި ްމައސަލަ ްނިނމުމާ ްހަމައަށް
ގެނގޮސދެވޭތޯް .އާދެް ،ދެނ ްއަޅުގަނޑު ްފުރުޞަތު ްމިއަރުވަނީް

2205

ފެލިދެއަތޮޅުގެްޢިއޒަތތެރިްމެނބަރުްޔޫސުފްނަޢީމއަށް ް.
ް
ފެލިދެއަތޮޅުްމެނބަރުްޔޫސުފް

ް` ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސް .އާދެް ،މިއަދު ްއެޖެނޑާކުރެވިފައި ްމިވާް ް

ނަޢީމްވާހަކަދެއކެވުނ:

ްމައސަލަ ްރައީސއާއީ ްދޭތެރޭގަ ައި ްއިތުބާރު ްނެތކަމުގެ ްމައސަލަް .މިް
މައސަލައާއި ްބެހޭގޮތުނ ްއަޅުގަނޑު ްދަނނަވާލަނ ްއޮތ ްއެއޗަކީް

2210

ރައީ ސއަކީ ްއަޅުގަނޑުވެސ ްވޯޓ ްދީގެނ ްހޮވިވަޑައިގެނފައި ްހުނނެވިް
ބޭފުޅެކޭް .އެއީ ްއަޅުގަނޑު ްވޯޓުދިނީ ްވަރަށ ްގިނަ ްބެލުނތަކެއ ްބަލާފައިް
ވަރަށ ްގިނަ ްދިރާސާތަކެއ ްކޮށފައިް .އަޅުގަ ނޑު ްމިކުރި ްދިރާސާތަކުން
އަޅުގަނޑަށ ްއެނގުނީ ްއެބޭފުޅާއަކީ ްއަޅުގަނޑުމެނ ްގޮވައިގެނ ްމިކަން
ކުރެވިދާނެ ްބޭފުޅެއކަން .އާދެް ،ރައޔިތުނ ްއެދޭފަދަ ްޤާނޫނުއަސާސީއެއް

2215

އަޅުގަނޑުމެނނާްއެއކޮށްހެދިދާނެްބޭފުޅެއކަން.މިކަނތައތަކަށްބަލާފައިް
އަޅުގަނޑު ްއެބޭފުޅާއަށ ްވޯޓދިނީް .އާދެް ،ބައެއ ްމެނބަރުނ ްއެބަވިދާޅުވޭް
މިވެނި ްސަބަބެއ ްބަހަނާއަކަށ ްދައކަވާކަށ ްޖަލސާގެ ްދޭތެރެ ްދިގުކުރައވާް
ޖަލސާްނުބާއވާްގެނދެވީއޭް.އެގޮތަށްއެބޭފުޅުންވިދާޅުވަނީްސެކިއުރިޓީގެް
މައސަލަް.އާދެް،އަޅުގަ ނޑުްދަނނަވާނީ ްސެކިއުރިޓީގެްމައސަލައަކީްއޭރުް
އަޅުގަނޑުމެނނަށ ްމުހި ިނމު ްމައސަލައެކޭް .އޭރު ްމައސަލަ ްހުރިގޮތުން.
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2220

އެއީްޙަޤީޤަތުގައިްއަޅުގަނޑުމެނނަށްއެކަނވެސްވަނީްތަޖުރިބާކުރެވިފައިް.
މިތަނުގައި ްއެއރެއަކު ްއަޅުނޑުމެނ ްޖަލސާ ްނިނމާފައި ްނުކުތއިރު ްމިތާް
ދޮރުކައިރި ްއޮތީ ްއެއކޮށ ްފުރާލެވިފަ އިް .އަޅުގަނޑުވެސ ްވަރަށ ްބިރުގަތް
އެރޭް.ކިރިޔާްހަމަްނިކުމެގެންދެވުނީް.އެހެނވީމަް،އަޅުގަ ނޑުްދަނނަވާނީް

2225

އެއީކީ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސގެ ްބޮލުގައި ްއެޅޭްޒިނމާއެއ ްނޫނޭް .އެއީްހަމަް
އެވަގުތު ްއަޅުގަނޑުމެނނަށ ްބޭނުނވެގެނ ްހަމަޖެހުނު ްކަމެއކަމަށް
އަޅުގަނޑުްދެކެނީް.އާދެް،މިފަދަްމަޖިލީހުގެްކަނތައތައްކުރެވެނީްނުވަތަް
މަޖިލީހުގެ ްމަސައކަތ ްހަލުވިކޮށ ްގެނދިއުމަކީ ްހަމައެކަނި ްރައީސަށް
ކުރެއވޭނެ
މެނބަރުނގެ

ްކަމެއނޫނކަމުގައި
ްތާއީ ީދުވެސ

ްއަޅުގަނޑު
ްބޭނުނވާނެ

ްދެކެނ.

ްއެކަނކަމަކީް

ްކަމެއ.

ްމެނބަރުނގެް

2230

އެއބާރުލުނވެސ ްލިބޭނެކަމެއް .އެއީ ްމެނބަރުނގެ ްއެއބާރުލުނ ްނުލިބޭް
ކަމަށވަނޏާްއަޅުގަނޑަކަށްހިޔެއނުވޭްއެކަނތައްކުރިއަށްދާނެހެން.ހަމަް
ނިޒާމީ ްނުކުތާގައި ްވަކި ްހިތޕާލައިގެނ ްއެތައ ްދުވަހެއވެސ ްގެއލިދާނެް.
އެހެނވީމާް،ހަމައެކަނިްމަޖިލީހުގެްރައީސގެްޒިނމާއެއްނޫންއެއީކީް.ދެން

2235

ބައެއ ްމެނބަރުނ ްއެބަވިދާޅުވޭ ްއަހަރެއހާ ްދުވަސ ްހަމަ ްބޭކާރުވެގެން
ދިޔައީއޭ ްގަވާއިދެއ

ްހަދަން .އާދެް ،އަހަރެއހާ ްދުވަހެއގެ ްތެރޭގައިް

ގަވާ އިދެއވެސ ްހެދުނީ ްނޫނތޯް .އެހެނވީމަް ،ހަމަްކަމެއ ްނުކުރެވި ްދިޔައީް
ކަމަކަށ

ްއަޅުގަނޑަކަށ

ްޤަ ަބޫލެއނުކުރެވޭ.

ްއެވެސ

ްހަމަް

އަޅުގަނޑުމެނނަށ ްގަވާއި ިދެއ ްނަހަދާ ްމިކަނ ްކުރެވޭކަށ ްނެތް.

2240

އެހެނވީމަް ،އެ ްގަވާއިދު ްހެދުނވެސ ްއެއީ ްއަޅުގަނޑުމެނނަށް
ކުރެވުނުކަމެއްއެއީްއިނގޭތޯް.އާދެް،ދެންއެބޭފުޅުންވިދާޅުވަނީްގަވާއިދާް
ޚިލާފަށ ްހުށަހެޅުނު ްޕެޓިޝަނއަކަށ ްޢަމަލުކުރެއވިއޭް .ދެނ ްޢަމަލުކުރެއވިް
ކުރެއވުމާ ްދޭތެރޭގައި ްއަޅުގަނޑު ްއެއޗެއ ްދަނނަވާކަށ ްނެތިން.
އެހެނނަމަވެސް ،ޕެޓިޝަނއާއި ްބެހޭގޮތުނ ްއަޅުގަ ނޑު ްއެއޗެއް
ދަނނަވާލަނ ްބޭނުނވޭް .އެއީ ްއަޅުގަނޑުވެސ ްސޮއިކޮށފައި ްއޮނނާނެް
އެލިޔުމުގައިް.އެއީްއަޅުގަނޑުްޤަ ަބޫލުކުރާްޢަޤީދާއެއްއެއީް.އެްއަޤީދާއަށް
އަޅުގަނޑު ްސޮއިކުރީް .އެއީ ްމި ްގަވާއިދުގެ ްް 4ވަނަ ްމާއދާ ްބުނާގޮތުން
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2245

އަޅުގަނޑުމެންއޭ ރު ްކުރަމުންގެނދިޔަ ްމަސައކަތްކޮންމަސައކަތެއތޯް.
ރައޔިތުނގެ ްއަސާސީ ްޙައޤުތަކާ ްބެހޭ ްމަސައކަތ ްހުއޓާލާފައި ްއެވަގުތުް

2250

އެހެނކަމެއ ްއެޖެނޑާ ްނުކުރެވޭނެކަނ ްއެއީ ްއަޅުގަ ނޑު ްޤަ ަބޫލުކުރާް
އަޤީދާއަކީް.އެއީްއެގޮތުންއަޅުގަނޑުްސޮއިކޮށފައިްއޮނނާނީް.އެހެނވީމަް،
އަޅުގަނޑުްއެވާހަކަތައްދަނނަވާލީް.ދެންނިނމާލުމުގެްކުރިނ ްއަޅުގަ ނޑުް
ދަނނަވާލަނ ްއޮތ ްވާހަކައަކީ ްކައޗަށ ްބިނގަލެއ ްއެޅުނެއ ްކަމަކުް
އަޅުގަ ނޑުމެނ ްކެތީގެ ްވާހަކަ ްދައކަދައކާ ްތިބެނވާ ްޒަމާނެއނޫނޭ ްމިއީް.

2255

މިއީްއެއަށވުރެްމާްޓެކނޮލޮޖީގެްޒަމާނެކޭް.ކަނކަމާމެ ދުްވިސނާްފިކުރުކުރާް
މީހުނނަށ ްގޮތ ްހުސނުވާ ްޒަމާނޭ ްމިއީް .ޢި ިމާރާތ ްކެއޗާ ްހަމައަށް
ނަގާފައިވެސ ްއޭގެ ްބިނގަލަށ ްބަދަލުގެނެވޭ ްޒަމާނޭ ްމިއީް .އެހެނވީމަް،
އަޅުގަނޑުމެނގެްކަނތައތައވެސްކުރިއަށްގެނދެވޭނޭް.ޝުކުރިއޔާް ް.
ް
ފެލިދެއަތޮޅުްމެނބަރުްމޫސާް
ނިޒާރުްވާހަކަދެއކެއކެވުނ:

2260

ްޝުކުރިއޔާްޢިއޒަތތެރިްރައީސ ް`ް.نް ް ا ح ްا حينް ،
ްا

دް ްوا

مްع ىްرس لް ްއާދެް،އަޅުގަނޑަށވެސް

ةްوا

ފުރުޞަތުްދެއވީތީްއަދިވެސްއެއފަހަރުްޢިއޒަތތެރިްރިޔާސަތަށްޝުކުރުް
ދަނނަވަން .މި ްމައސަލާގައި ްއާދެް ،މަޖިލީހުގެ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސގެް
މައޗަށ

ްއިތުބާރު

ްނެތކަމުގެ

ްމައސަ ަލަ

ްހުށަހެޅިގެނދާއިރުް

2265

އަޅުގަނޑަށވެސ ްމިމައސަލައާއި ްބެހޭގޮތުނ ްއެއޗެއ ްދަނނަވާލަން
އެބަޖެހޭް .ސަބަބަކީ ީ ްމިކަމާ ްބެހޭގޮތުނ ްމި ްމައސަ ަލަ ްމަޖިލީހަށް
ހުށަހެޅުއވިްޢިއޒަތތެރިްބައެއްމެނބަރުންފާހަގަކު ރައވާފައިވާްއެއކަމެއް
އެއީ ް 69ް .ވަނަ ްޖަލސާގެ ްއެޖެނޑާ ްރިޔާސަތުނ ްބަދަލުކުރައވާފައިވަނީް
ގަވާއިދާްޚިލާފަށކަމަށް.އަދިްއެކަމުގެްތެރޭގައިްް 61މެނބަރެއގެްފަރާތުން

2270

ހުށަހެޅުނު ްޕެޓިޝަނއެއ ގެ ްވާހަކަ ްވަރަށ ްތަކުރާރުކޮށ ްއެބޭފުޅުން
ވިދާޅުވަމުނ

ްގެނދަވާ.

ްއެ

ްމައސަލަ

ްއެބޭފުޅުނ

ްޤަބޫލުފުޅުް

ނުކުރައވާކަމަށް .އެ ްޕެޓިޝަނގައި ްސޮއިކުރި ްއެކެއ ްއަޅުގަނޑަކީް.
އެހެނވީމާް ،އަޅުގަނޑުވެސ ްމިއަށ ްޖަވާބުދާރީވާނ ްއެބަޖެހޭް .އާދެް،
އެނމެފުރަތަމަވެސ ްއަޅުގަނޑު ްދަނނަވާނީ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއޒަތތެރިް
84

2275

ރައީސއަކީ ްއަޅުގަނޑުގެ ްފުރިހަމަ ް އިތުބާރު ްލިބިވަޑައިގެނ ްހުނނެވިް
ބޭފުޅެކޭް،އަޅުގަނޑުމެންއިތުބާރުކުރާްބޭފުޅެކޭް.ސަބަބަކީްއެމަނިކުފާނުްމިް
މަޖިލީހުގެްރިޔާސަ ަތުްމިހާތަނަށްބަލަހައޓަވަމުންގެނދަވާފައިވަނީްވަރަށް
ބޮޑަށްއަޅުގަނޑުމެނގެްމެނބަރުނގެްޙަ ައޤުތަކަށްރިޢާޔަތކުރައވައިގެން
އަޅުގަް ނޑުމެނނަށ ްގަވާއިދުނ ްތަނދޭ ްއެނމެ ްފުޅާދާއިރާއެއގައިް

2280

ފުރުޞަތެއ ްދެއވައިގެނ ްއެކަނ ްކުރިއަށ ްގެނދަވާފައިވަނީް .އެކަން
އަޅުގަ ނޑު ްވަރަށ ްބޮޑަށ ްފާހަގަކުރަން .އާދެ ް 69ް ،ވަނަ ްޖަލސާގެް
އެޖެނޑާ ްބަދަލުކުރުމުގެްމައސަ ލައާއިްބެހޭގޮތުން ްއަޅުގަނޑު ްދަނނަވާނީް
އެކަ ނ ްކުރެވިފައިވަނީ ްދެނމެވެސ ްމިތާ ްބައެއ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުން
ފާހަގަކުރެއވި ްފަދައިނ ްހަމަ ްގަވާއިދުނ ްއެކަނ ްކުރުމަށ ްފުރުޞަތުް

2285

ލިބިފަ ައިވާތީ ް 4ް .ވަނަ ްމައދާގައި ްއަޅުގަނޑުމެނ ްއެ ްމާއދާގައިް
ބުނާގޮތުނވެއޖިއޔާ

ްޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްހިމެނެނޖެހޭ

ްއުސޫ ޫލީް

މައ ސަލަތައ ްއަސާސީ ްކަނތައތައ ްމަޖިލީހުނ ްގޮތެއ ްނިނމައިގެން
ނޫނިއޔާ ްއަޅުގަ ނޑުމެނނަކަށެއ ްނެތ ްމަޖިލީހުގެ ްކަނތައތަކަށ ްއިތުރުް
އެއވެސ ްބަދަލެއ ްގެނެވޭކަށެއ ްއަދި ްއެއާއި ްއެއގޮތަށ ް ް 55މާއދާއިން

2290

އަޅުގަ ނޑުމެނ ްކަނތައތަކެއ ްއޮތގޮތަށ ްނިނމައިގެނ ްނޫނިއޔާކާވެސް
އަޅުގަނޑުމެނނަކަށ

ްކުރީނ

ްއެބޭފުޅުނ

ްހުށަހަޅުއވާ ފައި

ްހުރިް

ކަނތައތަކަށ ްބަޙުސ ކުރެވޭކަށ ްނެތް .އެހެނވެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް
އެކަނކަމަށ ްރިޢާޔަތކުރައވާފައި ް ްް 69ވަނަ ްޖަލސާގެ ްއެޖެނޑާއާއިް
ބެހޭގޮތުގަ އިްއެނިނމެވިްނިނމެވުންނިނމާފައިވަނީް.އެހެނވީމަް،އެއީވެސް

2295

ގަވާއިދާ ްއެއގޮތަށ ްނިނމާފައިވާކަމެއް .ދެވަނަ ްކަމަކަށ ްއެބޭފުޅުން
ފާހަގަކުރައވާފައިްއޮތީްދިރާސާކޮށްޑރާފޓކުރާްކޮމިޓީގެްމައސަލަް.އާދެް،
ކޮމިޓީގެްޖަލސާއެއ ްނުބޭއވިްދާވާހަކަްއެްޖަލސާއަށްފަހުގައިްއަދިވެސް
އެކަމުގެ ްމަސައކަތ ްނުދާ ްވާހަކަ ްވާހަކަް .އަނެއކާވެސ ްއަޅުގަނޑުް
ދަނނަވަނޖެހެނީ ްދިރާސާކޮށ ްޑރާފޓކުރާ ްކޮމިޓީގެ ްމަސައކަތ ްފެށެން
އަނނަނީްް 4ވަނަްމައދާގެްއަޅުގަ ނޑުމެންކަނޑައަޅާފައިްމިްގަވާއިދުގެް
 ް 4ވަނަ ްމާއދާގައި ްއަޅުގަ ނޑުމެނ ްކަނޑައަޅާ ްއެ ްބުނެފައި ްއެހުރިް
85

2300

މައސަލަތައ ްމަޖިލީހުނ ް ގޮތެއ ްނިނމައިގެނ ްޤާނޫނުއަސާސީގައިް
ހިމެނެނޖެހޭނެ ްއުސޫ ޫލީ ްމައސަލަތަކަށ ްއަޅުގަ ނޑުމެނ ްވޯޓނަގާ ްއެކަން
އަޅުގަނޑުމެނ ްކަނޑައަޅާ ްނިމުމަށފަހުގައި ްނޫނިއޔާ ްދެނ ްކޯޗެއތޯް

2305

އަޅުގަނޑުމެންޑރާފޓކުރާނީް.އެއީްއަޅުގަނޑުމެންވިސނަނޖެހޭްކަމެއް.
އެކަނ ްނުނިމެނީހެއ ްއަޅުގަނޑުމެނނަކަށެއ ްއެއވެސ ްމައސަލައެއް
ޑރާފ ޓ

ްކުރާކަށެއ

ްނުފެށޭނެ.

ްއަޅުގަނޑުމެނގެ

ްޤަ ައުމުގައިް

އޮނނަނޖެހޭ ްއަޅުގަނޑުމެނގެ ްރިޔާސީ ްނިޒާމު ްއޮނނަނޖެހޭނެ ްގޮތެއް
އަޅުގަނޑުމެނގެ ްބާރުތައ ްވަކި ްވެގެނދާނެ ްމިނވަރެއ ްމިހުރިހާް

2310

މައސަލަތަކަށ ްއަޅުގަނޑު މެނ ްމިތަނުގައި ްއެބަޖެހޭ ްވޯޓ ްނަގައިގެން
ފުރަތަމަ ްއެއަށ ްގޮތެއ ްނިނމަން .އެހެނވީމަް ،މަސައކަތުގެ ްތަރުތީބަށް
އަޅުގަނޑުމެނ ްބަލަނ ްއެބަޖެހޭް .ކަނކަނ ްއޮމާނކޮށދާނީ ްއެކަނކަން
ހިމެނެނޖެހޭ ްއުސޫ ޫލުތަކަށ ްރަނގަޅަށ ްތަބާވެގެނ ްތަރުތީބުނ ްއެކަން
ކުރަނވެގެން .އަޅުގަ ނޑު ްހިތަށއަރަނީ ްމިހާރުވެސ ްއަޅުގަނޑުމެނނަށް

2315

ކުރެވިގެނ ްމިއުޅެނީ ްއެކަހަލަ ްކަމެކޭް .އިސފަސކޮށލެވިގެނނޭ ްމިއުޅެނީް
އަޅުގަ ނޑުމެނގެ

ްތެރެއިނ

ްބައެއ

ްޢިއޒަތތެރި

ްމެނބަރުނނަށް

އެބޭފުޅުނނަށ ްއެއގޮތަކަށވެސ ްބަދު ްބަހެއ ްރައދުކުރާކަށ ްނެތިން.
އެހެނނަ މަވެސ ްއަޅުގަނޑަށ ްހަމަ ްހީވާ ްގޮތުގައި ްހިތޕުޅު ްއަވަސވެް
ވަޑަ އިގަނނަވަނީް .ވަކި ްކަހަލަ ްކަނތައތަކެއ ްޙާސިލުކުރުމަށޓަކައިް

2320

އެބޭފުޅުނ ްހިތޕުޅު ްމާ ްއަވަސވެ ްވަޑައިގަނނަވަނީް .އެހެނވީމަް ،ވާގޮތަކީް
ބައެއފަހަރު ްއެބާވަތުގެ ްކަނތައ ްކުރައވަނީް .އާދެް ،މިކަހަލަ ްވަރަށ ްގިނަް
ވާހަކަތައ ްއަޅުގަނޑުމެނ ްމިތާގައި ްދައކަނ ްއެބަޖެހޭް .އެހެނނަމަވެސް
ރިޔާސަތުނ ްއެބަވިދާޅުވޭް ް 1 :22ޖަހާއިރުގައިްމިއަދުްގޮތެއްނިނމަވަން
ކަނޑައަޅުއވާ ްވާހަކަް .އެހެނކަމަށވަނޏާ ްއަޅުގަނޑު ްޤަ ަސދު ުކުރަނީް
އެގޮތަށ ްނިނމަވާފައި ްއޮތކަމުގައިވަނޏާ ްމަޑުކޮށލަން .އެހެނނޫނިއޔާް
އަދިވެސްއަޅުގަނޑަށްފުރުޞަތުްދެއވާނެކަމަށްހީކުރަންއިތުރަށް ް.
ް
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2325

ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުނ:

ްއާދެް ،އަޅުގަ ނޑު ްދެނނެވިނ ްއަޅުގަނޑު ްބޭނުނވަނީ ްމިއަދު ްވީހާވެސް
އަވަހަކަށ ްގޮތެއ ްނިނމަނ ް 1 :22ް .ޖަހާއިރު ްވޯޓަކާ ްހަމައަށ ްދިއުމަށް.

2330

އަ ދިްދެނމެްދެނނެވިއޖެްއެދިވަޑައިގެނނަވާފައިްތިއބެވިްމެނބަރުނކޮޅުގެް
ލިސޓވެސ ްއޭގެ ްއިތުރަށވެސ ްމެނބަރުނ ްއެބަތިއބެވިް .ދެނ ްތިޔަް
ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުނ ްއެ ްފުރުޞަތު ްދޫކޮށ ލެއވުމުނ ްއަޅުގަނޑަށް
ްވޯޓާ ްހަމައަށް

ޙަޤީޤަތުގައި ްއެ ްގަވާއިދާ ްއެއގޮތވާ ްގޮތުގެމަތިނ

ގެނދެވޭނީް .އެވާހަކަ ްދައކަވަނ ްއެދިވަޑައިގެނފައި ްތިއބެވި ްމެނބަރުން

2335

އިތުރަށ ްވާހަކަފުޅު ްދައކަވަނ ް ްބޭނުނފުޅު ްނުވާކަމަށ ްވިދާޅުވާް
ކަމަށވަނޏާްއެހެނނޫނިއޔާްއަޅުގަނޑަށްފުރުޞަތުް ....
ް
ްއަރުވަނޖެހޭ ްއެބަ ްއެގޮތުގެ ްމަތީން .އެހެނވީމާް ،ތިޔަ ްޢިއޒަތތެރިް
މެނބަރުވެސ ްއަޅުގަ ނޑު ްދަނނަވާނީ ްވާހަކަ ްކުރުކޮށލައވާފިއޔާ ްދެން

2340

ޢިއޒަތތެރިްމެނބަރުނނަށްފުރުޞަތުްކުރުކޮށްގެނގޮސދެއވިދާނެކަމަށް ް.
ް
ފެލިދެއަތޮޅުްމެނބަރުްމޫސާް

ް އާދެ ްއެހެނވީމާް ،އަޅުގަނޑު ްއެއގޮތަކަށވެސ ްވާހަކަ ްދިގުކުރާކަށނެތީން ް.

ނިޒާރުްވާްހަކަދެއކެވުނ:

ް އަޅުގަނޑުްމީގެކުރިނވެސްމިްމައސަލައާއިްބެހޭގޮތުންވާހަކަނުދައކާްމިް
މަޑުކުރަނީ ްއަޅުގަނޑުވެސ ްހަމަ ްވަގުތު ްބޭކާރުކޮށނުލަނވެގެން.

2345

އެހެނނަމަވެސ ްބައެއ ްމެނބަރުނ ްމިތަނުގައި ްއަޅުގަނޑުމެނގެ ްފަރާތުން
ނުވަތަ ްއަޅުގަނޑުމެނ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސަ ށ ްތާއީދުކުރާ ްފަރާތތަކުން
ވާހަކަނުދައކާތީ

ްއެކަމުގެ

ްކޮނމެސވަރަކަށ

ްއެ

ްޚިޔާލުވެސް

ފާޅުކުރެވެމުނދާތީ ްއަޅުގަ ނޑުމެނނަށވެސ ްއެބަ ްމަޖުބޫރުވޭ ްކޮނމެސް
ގޮތަކުނ ްމިތަނުގައި ްއެވާހަކަ ްދައކަނވެސް .އާދެ ްއެހެނވީމާް ،އޭގެް

2350

މާނައަކީ ްއަޅުގަ ނޑުމެނގެ ްރަޢުޔު ް މިތާނގައިް ްނެތީކީނޫނޭް .އަރަބިް
ހަރުބަހެއގައިވެސ ްނޫނީ ްއަޅުގަނޑުމެނ ްއަޑުއަހާ ްބަހެއގައިވެސ ްއޮވޭް
އައސުކޫތު ްޢަ ލާމަތުއ ްރިޟާް ް .އާދެް ،ހަނުހުރުނ ްއެއީ ްއަޅުގަނޑުމެން
ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ްއަޅުގަ ނޑުމެންއެކަމަށްރުހޭކަން.އާދެް،އޭގެްމާނައަކީް
އިތުބާރު ްނެތކަމަށ ްރުހޭކަމެއނޫން .އަޅުގަ ނޑުމެނ ްއެމަނިކުފާނަށް
87

2355

އިތުބާރުކުރައވާކަނ ްއެއިނ ްއެނގެނީް.އަޅުގަނޑުމެނގެ ްފުރިހަމަްއިތުބާރުް
އެބައޮތް.އެހެނވެްމިތަނުގައިްވަގުތުްބޭކާރުކޮށ ނުލަނވެގެންއަޅުގަނޑުމެން
ވާހަކަނުދައކާ

ްމިތިބެނީ.

ްސަބަބަކީ

ްނިޒާމީ

ްނުކުތާގެ

ްއެތަށް

ޖަލސާއެއގައިވެސ ްޖަވާ ބުދާރީވެފައި ްހުރި ްމައސަލަތަކެއ ްމިތަނަށް
އަނއއކާވެސ ްހުށަހެޅިގެނ ްމިއަނނަނީް .އެވެސ ްއަޅުގަނޑުމެން
ފާހަގަކުރަނޖެހޭކަމެއ.

ްއެހެނވެ

ްމިކަހަލަ

ްކަނތައތައ

2360

ްމިހެން

ތަކުރާރުވަމުނދާތީވެ ްއަޅުގަ ނޑުމެނ ްބޭނުމެއނުވޭ ްރައޔިތުނގެ ްޙައޤުގައިް
މިތަނުގައި

ްވަގުތުތަކެ އ

ްބޭކާރުކޮށލާކަށ

ްރައޔިތުނގެ

ްފައިސާް

ބޭކާރުގޮތުގައި ްނަގާލާކަށެއް .އެހެނވީމާް ،އަޅުގަ ނޑު ްއުނމީދުކުރަނީް
އަޅުގަނޑުމެނ ްއެނމެނވެސ ްމިކަނކަމަށ ްރިޢާޔަތ ްކުރައވާނެކަމަށް.

2365

އާދެް ،އަދިވެސ ްއެއފަހަރު ްއަޅުގަނޑު ްދަނނަވަނ ްއަޅުގަނޑުމެނގެް
ފުރިހަމަ ްއިތުބާރު ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސަށ ްއެބައޮތޭް.
އަޅުގަ ނޑުގެ ްފުރިހަމަ ްއިތުބާރު ްއޮތުމުގެ ްސަބަބަކީ ްއެމަނިކުފާނަށ ްމިް
މަޖިލިސ

ްހިނގަވަމުނ

ްގެނގޮސފައިވަނީ

ްމަޖިލީހުގެ

ްގަވާއިދާް

އެއގޮތވާގޮތުގެ ްމަތީނ ްވަރަށ ް ފުރިހަމައަށ ްވަރަށ ްއިތުބާރާއެކުް.

2370

ޝުކުރިއޔާްޢިއޒަތތެރިްރައީސް .
ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުނ:

ްޝުކުރިއޔާް .އާދެ ްއަޅުގަނޑަށ ްމި ްޖަލސާ ްހިނގުމުގައިވެސ ްކުރެވޭނެް
ކަމަކީ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުނނަށ ްއިލތިމާސކުރުނ ްވާހަކަފުޅު ްކުރުް
ކުރެއވުމަށް.ދެންވާހަކަފުޅުްގެނދަވާްމިނވަރަށްނުވަތަްދެކެވިފައިްހުރިް

2375

ވާހަކައަށް ް ބަލާފައި ްމިހާރު ްއެކަށީގެނވާ ްވަރަށ ްވާހަކަދެއކިއޖެކަމަށް
ނުވިސނޭކަމަށވަނޏާ ްފުރުޞަތު ްދެނ ްއިތުރަށ ްބަނދުކުރުން .އެއީް
އަޅުގަނޑުގެވެސ ްއިޚތިޔާރުގައި ް އޮތކަމެއކަމަށ ްއަޅުގަނޑު ްދެކެން.
އެހެނކަމުނ ްމިއަދު ްއާދެް ،ކުރިއަށ ްއޮތ ް ް 5މިނެޓް ،އާދެ ްް1 :12
ހިނގާ އިރު ްއެހާތަނަށ ްއެދިވަޑައިގެނފައި ްތިއބެވި ްމެނބަރުނނަށް
އަޅުގަނޑުްކުރިއަށްއޮތތާނގައިްފުރުޞަތުްއަރުވާނީް.އެދިވަޑައިގަނނަވަން
ބޭނުނފުޅުވާ ްމެނބަރުނ ްމިހާރު ްއަވަހަށ ްފުރުޞަތަށ ްއެދިވަޑައިގަތުން.
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2380

އެހެނވީމާް ،އެގޮތުގެ ްމަތީނ ްދަނނަވާލީް .މިހާރު ްއެދިވަޑައިގެނފައިް
ތިއބެވި ްމެނބަރުނގެ ްއަދަދު ްް .13އަދި ްއޭގެ ްއިތުރުނ ް ްވަނަ ްފަހަރުް
ވާހަކަދައކަވަނ ްއެބަތިއބެވި ް

ްމެނބަރުން .އެހުރިހާ ްޢިއޒަތތެރިް

2385

މެނބަރުނވެސ ްވީހާވެސ ްކުރުކޮށ ްވާހަކަފުޅު ްގެނދަވާނެކަމަށް
އުނމީދުކުރަން .އާދެ ްދެނ ްއަޅުގަ ނޑުްފުރުޞަތު ްމިއަރުވަ ނީްހައދުނމަތީް
ޢިއޒަތތެރިްމެނބަރުްމޫސާމަނިކުް .
ް
ހައދުނމަތީްމެނބަރުް

ް ޝުކުރިއޔާ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސް .އާދެް ،މި ްމައސަލައާއި ްގުޅިގެން ް

2390

މޫސާމަނިކުްވާހަކަދެއކެވުން ް:ރައީސގެ ްއިތުބާރު ްނެތކަމަށ ްފެނނަކަމަށ ްސޮއިކުރި ްމީހުނގެ ްތެރޭގައިް
އަޅުގަނޑު ްހަމަގައިމު ވެސ ްވަރަށ ްޔަޤީނކަމާއެކީގައި ްއޮނނާނެ ްވާހަކަް
ދަނނަވަން.އާދެްއެގޮތަށްސޮއިކޮށްއެކަންހުށަހަޅަނޖެހުނުްސަބަބުތަކެއް
ބަޔާނކޮށ ްއޮނނާނެ ްއަޅުގަ ނޑުމެނ ްއެލިޔުމުގައި ްދަނނަވާފައިް .ދެން
އެކަންތަކުރާރުކޮށްމިތަނުގައިްއެވާހަކަްދައކާކަށްނެތީމުް.އެހެނނަމަވެސް

2395

ބަޙުސކުރުމަށޓަކައި ްހުޅުވާލެއވި ްހުޅުވާލެއވުމަށ ްބައެއ ްފަރާތތަކުން
ދައކަވާ ްވާހަކައާއި ްއަދި ްޖަވާބުދެއވުމުގައި ްއަޅުގަ ނޑުގެވެސ ްއެހީއާއިް
އެކީގައޭ ްއަޅުގަނޑު ްދަނނަވާހިތ ްއޮތީ ްމި ްމަނިކުފާނު ްވަގުތުް
ނަނގަވައިގެނ ްއެދެއވި ްޖަވާބުތަކަށ ްއަޅުގަނޑު ްދަނނަވާްލާނެ ްބައެއް
ނުކުތާތައ ްހުރުމާއެކީގައި ްމިތެދުވީް .އާދެް ،މެނބަރުނގެ ްއަދަދު ްމަދުވުން
ނުވަތަ

ްއަޅުގަ ނޑު

ްތަމސީލުކުރާ

ްފަރާތުނ

2400

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިް

ކަނޑައެޅިފައި ްއޮތ ްދެމެނބަރުނ ްތިބުމަކީ ްކޮނމެހެނ ްމިޖަލސާގައިް
އަޅުގަނޑުްކުރަނޖެހޭްކަމެއް.ރައޔިތުނގެްފަރާތުންފާޅުކުރަނޖެހޭްކަމެއް
ފާޅުކުރުމުގައި ްހަމަ ްކުޑަވެސ ްފަސޖެހުމެއ ްއަނނާނެކަމެއ ްނޫނޭް
އަޅުގަނޑު ްވަރަށ ްއިޙލާޞތެރިކަމާއެކު ްމިދަނނަވަނީް .އެއވެސ ްބޭފުޅަކުް
އެގޮތަށްހީފުޅުކުރައވާނަމަްއެއީްވަރަށްނިކަމެތިކަމެކޭްއަމިއލަްނަފސަށް
އެބޭފުޅެއގެް .އާދެް ،އިތުބާރުނެތކަމުގެ ްވޯޓެއނަގަނ ްމި ްހުށަހެޅިް
ހުށަހެޅުމުގައި ްދަނނަވާލަނ ްޖެހެނީ ްމި ްއެނމެ ްބޮޑު ްމައސަލައަކަށް
މެދުވެރިވެގެނ ްމިއުޅެނީ ްޙަޤީޤަތުގައި ްރައ ޔިތުނގެ ްމަޖިލީހުގެ ްނުވަތަް
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2405

ރައޔިތުނގެްޚާއޞަްމަޖިލީހުގައިްމާފކުރައވާތިްރަ އީސެއގެްގޮތުގައިްވަކިް

2410

ބޭފުޅަކު ްއިނނަވައިގެނނެއނޫނޭް .އަޅުގަނޑުމެނ ްމިތަނަށ ްއައިސމިތިބީް
ޤާނޫނުއަސާސީ

ްދިވެހިރާއޖޭގެ

ްއިޞލާޙުކުރާށޭ.

ްރައޔިތުނނަށް

ޤާނޫނުއަސާސީ ްއިޞލާޙުކުރުމަށޓަކައި ްއަޅުގަނޑުމެނ ްކުރާ ްމަސައކަތަށް
ހުރަސއެޅެނީ ްވަކި ްމީހެއގެ ްފަރާތުނކަމުގައިވާނަމަ ްއެމީހަކާ ްދިމާލަށް
ޝައކުކު ރެވޭކަމަށވާނަމަ

ްއެމީހަކު

ްއެތަނުނ

ްދުރުކުރުމުގެް

2415

މަސައކަތަކީވެސ ްގަވާއިދުގައި ްކަނޑައެޅިފައިވާ ްގޮތުނ ްކުރެވެން
އޮތކަމެކޭް .އެހެނވީމާް ،އެކަނ ްކޮށގެނވެސ ްއެހިސާބަށ ްދާނބޭނުނވޭް.
އާދެް ،ނިޒާމީ ްނުކުތާ ްނެގެމުނދާގޮތަށ ްހަމަ ްޕެޓިޝަނ ްހުށަހަޅާލާފައިް
މިތަނަށްވަ ޑައިނުގަނނަވާވެސްއެބަްތިއބަވައޭް.މީގެްމައިގަ ނޑުްމައސަލަް
ވަރަށ ްރަނގަޅަށ ްއެނގިގެނ ްހިނގައޖެ ްއަޅުގަނޑުމެނނަށް .އާދެް،

2420

ރައީސ ްޖަވާބުދެއވަމުނ ްވިދާޅުވި ްތިމަނނަގެ ްމައޗަށ ްއިތުބާރުއޮތކަމެއް
ނެތކަމެއ ްއެނގޭނީވެސ ްވޯޓ ްނަގާލީމާތާއޭް .އާދެް ،އެގޮތަށ ްވޯޓްް
ނަނގަވަންތިއބެވިްމެނބަރުނގެްތެރޭގައިްމިްޕެޓިޝަނުގައިްސޮއިކުރުމަށް
މެދުވެރިވި ްމައސަލަ ްއާދެް ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ްް 64ވަނަ ްމާއދާއަށް
އިޞލާހު ްގެނައުމުގެ ްމައސަލަ ްކުރިމަތިވެފައި ްއޮތކަނ ްހަނދުމަފުޅުް

2425

ކުރައވާނެް .އާދެް ،އެމައސަލާގައި ްބޮޑަށ ްއަމާޒުކުރެވިފައި ްމިއޮތީް
އިނތިޚާބުްނުކުރެވޭްދާއިރާތަކުގެްމައސަލަް.އިނތިޚާބުްނުކުރެވޭްބޭފުޅުނގެް
މައސަލަ.

ްއިނތިޚާބުނުކޮށ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްދަށުނ

ްމިތަނުގައި
ްވެދެވަޑައިގެނ

ްމިހާރު
ްތިއބެވި

ްޢަމަލުކުރެވޭް
ްބޭފުޅުން

ބޭރުކުރެއވިދާނެތީް .އާދެް ،މިއަދުވެސ ްވޯޓެއ ްނަގައިފިއޔާ ްއެބޭފުޅުން

2430

ތިއބަވައިގެނ ްއެބޭފުޅުނގެ ްއެ ްއިތުބާރުދެއވައިފިއޔާ ްހަމަ ްއަޅުގަނޑުް
ދަނނަވާނީ ްރައޔިތުނ ްތަމސީލުކުރި ްފަރާތުނ ްހުށަހަޅާ ްހުށަހެޅުމެއް
ކައސާލައިގެނ ްދިޔުމަކީ ްދުރުކަމެއނޫނޭް .އެއީ ްއަނެއހެނ ްބަލާއިރުގައިް
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ްއޮތ ްއުސޫލެއކަމުގައިވިޔަސ ްއެކަ މަކު ްއަޅުގަނޑުމެން
ޤާނޫނުއަސާސީ
އަޅުގަނޑުމެނނަށ

ްއިޞލާޙުކުރުމަށ
ްކުރަނވެއޖެ

ްކުރިމަތިލައިގެނ
ްކަމެކޭ.

ްތިބިއިރުގައިް

ްއެހެނނޫނކަމަށވާނަމަް
90

2435

ދިވެހިރައޔިތުނ ްއެދޭގޮތަށ ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ ްއިޞލާޙެއ ްނުކުރެވޭނޭް
ވަރަށ ްއަޑުހަރުކޮށ ްމިދަނނަވަނީް .އެގޮތުނ ްބަލާ އިރުގައި ްމިތަނުގައިް
މިދެކެވޭ ްވާހަކަތަކަށ ްބަލާއިރުގައި ްއަދި ްވަކިފަރާތތަކުނ ްއިނތިޚާބުނުވެް
ތިއބަވާްމެނބަރުނ ްތެދުވެވަޑައިގެނ ްއެހެރަޖައސަވާްގަ ނޑުގަނޑަށްހަމަް

2440

ބައލަވާއިރުގައި ްއެނގިވަޑައިގަނނަވާނެ ްމިކަނ ްމިހެނ ްވެދާނެކަން .އާދެް،
އެއީ ްއަޅުގަ ނޑުމެނ ްމި ްމައސަލަ ްމިގޮތަށ ްދިމާވީމަ ްރައޔިތުނގެ ްއަޑުް
މިތަނުގައި ްއުފުލުމަށޓަކައި ްރައޔިތުނގެ ްބުނުނ ްބުނުމަށޓަކައި ްމިް
ހުށަހެޅުނ ްހުށަހަޅަނ ްޖެހުނު ްއެއމައސަލަް .އާދެް ،މިކަމުގައި ްރައީސް
ބައިވެރިވެވަޑައިގަނނަވާފައި ްހުރި ްޖަލސާތަކާއި ްރައީސ ްވަކި ްޕާޓީއެއގެް

2445

ޖަލސާތަކުގައި ްބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވި ްވާހަކަވެސ ްއެމަނިކުފާނުގެް
އަމިއލަ ްދޫފުޅުނ ްވިދާޅުވެއޖެް .ތިމަނނަ ްމިވެނިތަނެއގައި ްއިނނަވަނިކޮށް
ޖަލސާ ްފެށުނީމަ ްތިނަނނަ ްނުކުމެވަޑައިގަތީމޭް .ދެނ ްއެހިސާބުން
އަޅުގަނޑުމެނނަކަށ ްނޭނގެ ްނިކުމެވަޑައިގަތީ ްކަމެއ ްއިނނެވީކަމެއް
އަނގައިނ ްނުބުނީކަމެއް .އެހެނނަމަވެސ ްމައސަލައަކީ ްއެކަހަލަް
މަޤާމެއގައި

ްހުނނަވާ

ްބޭފުޅަކު

ްއެފަދަ

2450

ްޖަލސާތަކުގައިް

ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުނ ްއެއީ ްޙަޤީޤަތުގައި ްއޭގެނ ްއެއޗެއ ްދޭހަވޭް.
އަޅުގަ ނޑު ްހަމަގައިމުވެސ ްމި ްޢިއޒަތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމަޖިލިސކުރާް
ގޭގައި ްއިނދާ ްް 61މެނބަރުނ ްސޮއިކޮށގެނ ްއެކަމާ ްގުޅިގެނ ްބޭއވިް
ޖަލސާއަކަށް ،އަޅުގަ ނޑުމެނނަކީވެސ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްމެނބަރުން.

2455

އެހެނނަމަވެސ ްދޮރުމަށޗަށ ްއެރީމަ ްވިދާޅުވީް ،ރައީސ ްވިދާޅުވެފައެއނެތޭް
ތިބޭފުޅުންވައދާކަށް.އެ ެހެނވީމާް،ވަކިްބަޔަކުްވައދައިގެންވަކިގޮތަކަށް
މިތަނުގައިްޖަލސާ ްބޭއވުމުގެްފުރުޞަތު ްއެއީްހަމަކަނޑައެޅިގެންރައީސް
ކުރައވާފައި ްހުރި ްގޯސކަނތައތަކެއް .އެކަމާ ްއެމަނިކުފާނު ްއަމިއލަފުޅަށް
ހަމަ ްއިޢުތިރާފވެސ ްވެވަޑައިގަނނަވަމުނނޭ ްއެގެނދަވަނީ ްކޮނމެް
ގޮތެއވިޔަސް .އެހެނވީމާް ،ޤާނޫނުއަސާސީ ްރައޔިތުްނނާ ްހަމައަށް
ގެނެވޭއިރުގައި ްއޭތި ްއޮނނާނީ ްކޮނ ްސިފައަކަށބާއޭް .އަޅުގަނޑުމެން
ޤާނޫނުއަސާސީއެއްއިޞލާޙުކުރުމަށފަހުްއަނެއކާްް 3އަހަރުދުވަސތެރޭގައިް
91

2460

އަނެއކާ

ްއަނެއގޮތަކަށ

ްޤާނޫނުއަސާސީ

ްބަދަލުކުރުމަކީ

ްއެއީް

ފަސޭހަކަމެއނޫން .އެހެނކަމަށވާއިރުގައި ްޤާނޫނުއަސާް ސީ ްއިޞލާޙުް
ކުރެވެނޖެހޭނީ

ްދެމިގެނދާގޮތެއގައިް .އަޅުގަނޑުވެސ

2465

ްޤަބޫލުކުރަން

ކޮށިދަނޑު ްގެއލިް ،ކަތިވަޅި ްގެއލި ްމަރިޔަނބު ްގެއލޭ ްހިސާބަށ ްދިޔާމަް
ދެލޯ ްމުދަނަށ ްއަރައިގެނ ްވާހަކަ ަދއކަނ ްތެދުވާނެ ްމީހުނވެސް
ތިބެދާނެކަމަށް .އެކަމަކު ްއެއީއަކީ ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިކަހަލަ ްޖަލސާތަކުގައިް
ފާޅުކުރައވާނެްޚިޔާލުތަކެއނޫނޭްއަޅުގަނޑުްދަނނަވާނީް.ދެންއެމަނިކުފާނުް

2470

ވިދާޅުވި ްމީޑިޔާގެ ްވާހަކަް .އާދެް ،މީޑިޔާްހަމަ ްކަނޑައެޅިގެނ ްވަރަށބޮޑަށް
އަޅުގަ ނޑު ްދަނނަވާނީ ްއަޅުގަނޑުމެނ ްރައޔިތުނގެ ްފަރާތުނ ްތިބިް
މެނބަރުނނަށ

ްމީޑިޔާއަށ

ްވަރަށގިނަ

ްތަފާވަރު

ްޖައސަވާފިޔޭް.

އެހުރިހާކަމެއގައި ްއެކިފަހަރުމަތީނ ްއެކިގޮތަށ ްޚާއޞަ ްމަޖިލީހުގައިް
އަޅުގަނޑުވެސ ްހަމަ ްމި ްއިދާރާގައިވެސ ްވާހަކަދައކާފައި ްއޮނނާނެް.

2475

އަޅުގަނޑުމެނ ްތަމސީލުކުރާ ްއަތޮޅުތަކުގެ ްމީހުނނަށ ްއަޅުގަނޑުމެން
މިތަނތަނުގައިވެސ ްދައކާ ްވާހަކަވެސ ްއެނގޭ ްގޮތަކަށ ްއެއޗިހިް
ވިދާޅުވާށޭް .ކޯރަމ ްހަމަނުވީމަ ްހަމަނުވާ ްވާހަކަ ްމިދައކާއިރުގައި ްދައކާް
ވީޑިޔޯްހަމަގައިމުވެސްމިތަނުގައިްކެމެރާްކުރިމަތީގައިްދެންއުޅެނވާނެގޮތް
އެނގޭނެ ްއެކަކަށ ްކޮނމެވެސ ްވަރަކަށ ްއަޅުގަނޑުވެސ ްވާނެް .މިދައކާް

2480

ޝޮޓތަކާ ްނަގާ ްއޭނގަލތަކާ ްއެ ްއެއޗިހި ްހަމަ ްވަރަށ ްރަނގަޅަށް
އެނގިގެނ ްމިދަނނަވަނީ ްވަކިގޮތަކަށ ްރޭވިގެނ ްއެދައކަނީް .އެހެނވީމާް،
އެކަހަލަ ްޖަލސާތަކަށ ްނުވަތަ ްއެކަހަލަ ްބަޙުސތަކަށ ްޓީވީއަށް
ވަޑައިގަނނަވާ ްއަޅުގަނޑުމެނގެ ްޢިއޒަތަށ ްނުވަތަ ްއަޅުގަނޑުމެން
އެފަރާތތަކުނ ްހޮވިފަް އި ްހުރި ްފަރާތތަކަށ ްއުނިކަނ ްލިބޭގޮތަށް

2485

ވާހަކަދައކާކަށ ްރައީސަކަށވެސ ްއެއވެސ ްއިޚތިޔާރެއ ްނޯނނާނެް .އެއީް
އެކަނތައް .އާދެް ،މި ްމަޖިލީހަކީ ްވަކިބައެއގެ ްތަނެއނޫން .ކިތަނމެް
މަދުބައެއކަމުގައިވިޔަސ ްއަދި ްއެނމެ ްމީހެއ ްއިނކަމުގައި ވިޔަސް
ދިވެހިރައޔިތުނގެ ްއަޑު ްއުފުލާކަމަށވަނީވިއޔާ ްއެ ްއަޑު ްއުފުލޭ ްމީހެއގެް
އަޑުއަހަނޖެހޭނީ ްމުޅި ްދިވެހިރައޔިތުނ ްއެއ ްހަމައަކުނ ްއެއ ްއުސޫލުން.
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2490

އެހެނނަމަވެސ

ްހުރިހާކަމެއ

ްޣައެދުކޮށލާފައި

ްހިލިހިލާޖަހާލައިގެން

ވަކިފަރާތަކުންވަކިގޮތަކަށްމިކަންދީލަމުންދާކަމަށްވަނީވިއޔާްމިތަނުގައިް
އަޅުގަނޑު ްހަމަގައިމުވެސ ްއަޑުއުފުލާނީ ްރައޔިތުނނަށ ްއެކަމުން
ފައިދާވާގޮތަށް .ޤާނޫނުއަސާސީއެއ ްއެކުލަވާލުމަށޓަކައި ްގަވާއިދެއ ްހަދަން
ގިނަދުވަސތަކެއްދިޔައީްހަމައެކަނިްލިޔުންް 3އަށްއަޅުގަ ނޑުްމިތަނުގައިް

2495

އަޑުގަދަކޮށގެންގެނައިްއިޞލާޙުވެސްވަރަށ ް ރަނގަޅަށްމިްޢިއޒަތތެރިް
މަޖިލީހުގައި ްތިއބެވި ްބޭފުޅުނނަށ ްއެނގިވަޑައިގަނނަވާނެް .ލިޔުނ ްް3
ތާށިކުރައވައިގެނ ްރައީސ ްއެކަނ ްކުރެއވިގޮތާއި ްއެ ްވަކިވެގެނ ްދިޔަގޮތް.
ވަގުތު ްސަލާމަތ ްކުރުމުގެގޮތުނ ްއޭގެ ްތަފސީލެއ ްނުދަނނަވާނަން .އާދެް
ދެނ ްވިދާޅުވެއޖެް ،ފައި ސާއަކީ ްރައޔިތުނގެ ްފައިސާއޭް .އެހެނވީމާް،

2500

ލޯނެއގެ ްއުސޫލުނ ްފައިސާ ްދީފިއޔާ ްޤަބޫލުކުރާނެ ްބޭނކުނވެސ ްފައިސާް
ދެއޭް .ދެނމެ ްއެހެނ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރަކުވެސ ްވިދާޅުވިފަދައިން
ރައީސުލޖުމހޫރިއޔާގެ ްއޮފީހާއި ްސޓޭޓ ްބޭނކާ ްހަމަކޮށލާ ްހިސާބަށް
ދިޔައީމަ ްދެނ ްރައީސގެ ްބުއދިފުޅު ްހުނނާނެވަރު ްތިބޭފުޅުން
ވިސނާވަޑައިގަތީމަ ްއެނގިވަޑައިގަނނަވާނެް .މިއީ ްރައީސުލޖުމހޫރިއޔާގެް

2505

އޮފީސ ްސޓޭޓ ްބޭނކާ ްއެއވަރުކުރީމަ ްދެނ ްއެމަނިކުފާނު ްރައީސަކަށް
އިނނަވާއިރު ްކަނތައތަކަށ ްވެގެނދާނެގޮތވެސ ްއެނމެ ްރަނގަޅަށވެސް
އެނގިވަޑައި ގަނނަވަނޖެހޭނީ ްތިބޭފުޅުނނަށް .ދެނ ްމަނިކުފާނު ްރައީސަކަށް
އިނދެގެނ

ްހެދޭ

ްޤާނޫނުއަސާސީއެއ

އެނގިވަޑައިގަނނަވަނޖެހޭނެ.

ްއޮނނާނެ

ްދިވެހިރާއޖޭގެ

ްގޮތވެސް

ްރައީސުލޖުމހޫރިއޔާް

2510

އެތަނުގައިްއެްއިނނަވަނީްދިވެހިރާއޖެއަށްވިސާނަގައިގެންއައިސްއިނނަް
ބޭނކު ްމެނޭޖަރެއގެ ްއުސޫލުނ ްލޯނު ްދޫކުރަނކަމަށވާނަމަ ްއެ މަނިކުފާނަށް
ލިބިފައި ްއޮތީ ްކޮނކަހަ ލަ ްއިޚތިޔާރެއތޯއާ ްއެ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްބެނކް
ގެނގުޅުއވަނީ

ްކިހިނެއތޯ

ްބެއލެވީމަ

ްއިނގޭނީ.

ްދިވެހިރާއޖޭގެް

ޤާނޫނުއަސާސީގަޔާއި ްދިވެހިރާއޖޭގެ ްހެދިފައިވާ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްފައިސާް
ގެ ނގުޅުމާްލޯނުްދިނުމާްރައޔިތުނގެްފައިސާއިންޚަރަދުކުރެވޭނެްގޮތތައް
ކަނޑައެޅިފައި ްއޮނނައިރުގައި ްހަމަ ްގޮވާލާ ްކޮނމެ ްފަހަރަކު ްދޮރުނވަދެް
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2515

ސިޓީއުރައަކަށްއެތައބައިވަރުްލާރިއެއލައިގެންދަމުންދަމުންމިއީްބޭނކް
އޮފ ްސިލޯނުނ ްނޫނީ ްބޭނކ ްއޮފ ްމޯލޑިވސއިނ ް ނުވަތަ ްސޓޭޓް
ބޭނކުނ ްދިނ ްލޯނެއ ްކަމުގައި ްދެކެވަޑައިގަނނަވަނޏާ ްއަޅުގަނޑުް
ދަނނަވާނީ

ްރައީސ

ތަސައރަފެއނުފެދެއޭ

ްހަމަ

ްރަނގަޅަށވެސ

ްއެމަޤާމުގައި

ްމިހާރު

ްބައިނދާކަށެއ.

2520

ްހަމަް

ްއެހެނވީމާް،

ޤާނޫނުއަސާސީްނިމިގެނދާއިރުގައިްދެންއިނނާނީްކޮންބޭނކަކަށްބުރެވެްް
ކަމެއވެސ ްއަޅުގަނޑުމެނނަކަށ ްނޭނގެް .އާދެް ،އެއީވެސ ްއެއމައސަލަް
މިކަމުގައި ްއަޅުގަނޑު ްހުށަހަޅާލާް .އާދެް 61ް ،މެނބަރުނ ްސޮއިކުރިް

2525

ޖަލސާގައި ްބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ްއިނނެވި ްވާހަކައާ ްބެހޭގޮތުނ ްއަޅުގަ ނޑުް
ދަނނަވާނީ ްއަޅުގަނޑުމެނ ްމި ްގަވާއިދުގައި ްއަލުނ ްމާއދާއެއ ްއިތުރަށް
ބާއވައިގެނވެސ ްޕެޓިޝަނ ްހުށަހެޅޭގޮތ ްބާއވަނވީ ްނޫނހޭް .ވަކި ްބަޔަކުް
އެދޭގޮތަށ ްކަމެއކުރަނވީމަ ްނިޒާމީ ްނުކުތާ ްނެގޭގޮތަށް .އެއީ ްވަރަށް
ބޮޑުކަމަކަށވާއިރުގައި

ްވަކި

ްބަޔަކު

ްބޭނުނވާގޮތަށ

ްމިތަނުގައިް

2530

ކަނތައތަށކުރަނވީމަ ްޕެޓިޝަނ ްހުށަހަޅާލައިގެ ނ ްއެދެނ ްޕެޓިޝަނުގައިް
ރަގަޅަށ ްހިފަހައޓައިގެނ ްގަލުގައި ްއަޅާފައި ްތިބޭހެނ ްމިތަނަށ ްނުވަދެފައިް
ތިބެނވީް .ކޮބައިތޯ ްބޭނުމަކީް .ނިޒާމީ ްނުކުތާއެއ ްނަގަނވެސ ްމިތަނަށް
ވަޑައިގަނނަވާ ްމިތަނުގައިްއެ ްވާހަކަ ްދައކާލީމަ ްނޫނތޯ ްއެކަނ ްއިނގޭނީް.
އެހެނނަމަވެސ ްޕެޓިޝަނެ އ ްހުށަހަޅާލީމަްއެްޕެޓިޝަންހުށަހެޅިްފަރާތަށް

2535

ވަރަށްބޮޑު ްޢިނާޔަތތަކެއ ްދެއވައިގެންރައީސ ްމިތަނުގައި ްޖަލސާތަކެއް
ބާއވަވާ ްއެފަރާތާއި ްގުޅުނތަކެއ ްބާއވަވައިގެނ ްއެފަރާތތަކާ ްއެކީގައިް
ސިއރު ްޖަލސާތަކެއ ްބޭއވިވާހަކަް .ދެން ،ވިދާޅުވަނީ ްއެޖެނޑާގެ ްވާހަކަް.
އެޖެނޑާއަކީ ްރައީސ ްބޭނުނފުޅު ްގޮތަކަށ ްހެއދެވޭނެ ްއެއޗެއނޫން
އިނގޭތޯް.އެޖެނޑާްކުރެވޭނެގޮތާްއަދިްމަޖިލީހުގެްޖަލސާތައ ްބޭއވޭނެގޮތް
މިއޮނނަނީ ްލަފާގެމަތިނނޭ ްބުނެފައި ްމިއޮނނަނީް ،އިދާރީ ްކޮމިޓީގެް
ލަފާގެމަތިން .މެނދަމުނ ްއަލިވެ ް ްޖަހާއިރު ްއިދާރީ ްކޮމިޓީ ްބައދަލުނުވާް
ކަމަށބުނި ްކިތަނމެ ްބަޔަކު ްއެބަތިބިް .އެހެނނޫނަސ ްޢާނމުކޮށ ްމީހުން
މަސައކަތކުރާ ްގަޑިތައ ްއެބަހުރިް .ފަތިހު ްް 5ގަޑި ްބައިގައިް ،މެނދަމުން
94

2540

އަލިވެް ް ޖަހާއިރުްމިގޮތަށ ްޖަލސާްބޭއވިްނުވަތަްއެސ.އެމ.އެސއަކުން

2545

އަޅުގަ ނޑަކަށ ްނުފެނޭ ްމިތަނުގައި ްމި ްއި ދާރީ ްކޮމިޓީ ްޖަލސާ ްބޭއވޭނެް
އެއވެސ ްއުސޫލެއް .އިދާރީ ްކޮމިޓީގެ ްބައެއ ްބޭފުޅުނ ްވިދާޅުވި ްޖަލސާް
ނުބޭއވޭނެް .އަޅުގަނޑުގެ ްސުވާލަކީ ްއަޅުގަނޑަށ ްލިބިފައި ްއެބައޮތޭ ްހަމަް
އެޖެނޑާ ްކުރެވިފައި ްއެމައސަލަް ،އޮވެފައި ްއަނެއކާ ްއެޖެނޑާއިނ ްއެް
ނެގުމުގައިވެސ ްކޮނމެވެސ ް ކަހަލަ ްއުސޫ ޫލެއ ްއޮނނަނޖެހޭނެް .އިދާރީް

2550

ކޮމިޓީއަށ ްއަތނު ފޯރާ ްހިސާބަށ ްގޮސފިއޔާ ްމި ްޢިއޒަތތެރި ްމަޖިލީހުގެް
ފލޯރގައި ްއެކަނ ްގެނެސގެނ ްއެކަމާ ްބަޙުސ ްކުރެވޭނެް .އެހެނވީމަް،
އެކަނ ްއެގޮތަށ ްނުކުރައވާ ްއެކަނ ްދިފާޢުކުރައވާ ްމީ ްރަނގަޅުކަމެކޭް
ވިދާޅުވީމަްދެންއަޅުގަ ނޑުމެނނަށްޖެހޭނީ ްއަނެއކާވެސ ްމިގޮތަށ ްތެދުވެް
މިކަހަލަވާހަކަްދަނނަވަން.އާދެް،މިްހަޤީޤަތުގައިްދައކަނމިއުޅޭްވާހަކައަކީް

2555

ނިކަނތިބޭށޭ ްބަލަން .ތިމަނނަމެނ ްބޭނުނވާ ްގޮތަކަށ ްތިމަނނަމެން
ބޭނުނވާ

ްމުއދަތެއގައި

ްނޫނީ

ްނުކެރޭނެއޭ

ްޤާނޫނީއަސާސީް

އިޞލާޙު ުކޮށފަކާ ްކަލޭމެނ ްބޭނުނވާގޮތެއ ްހަދާކަށް .މީގެ ްމައސަލައަކީް
ހިތާމަޔާއެކީގައި ްދަނނަވަނޖެހެނީ ްޕާޓީސިސޓަމެއ ްމިތަނަށއައިސގެން
އަޅައިގެނ ްއުޅޭކަމެއް .އެއީ ްކެޔޮކޭވަރު ްއިނގޭނީ ްބިތުފަނގި ްނެގީމައޭް

2560

ބުނާހެނ ްކޮނމެ ްބަޔަކަށވެސ ްއިނގޭނި ްއެބައެއގެ ްފެނވަރު ްއިނގޭނީް
ބައެއގެ ްތެރޭގައި ްރަނގަޅަށ ްވާހަކަދައކާލީމާް.ލައި ގެންތިބޭ ްލިބާހަކުން
ނޭނގޭނެްއެބައެ ެއގެްފެނވަރާއިްހިއވަރާއިްއަދިްހިތުގައި ްއޮތްއަމިއލަް
އެދުމެއް.އެއީްމިވެގެންއުޅެއެއޗެކީް .
ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުނ:

2565

ްއާދެް ،ޢި ިއޒަތތެރި ް މެނބަރު ް ް 12މިނިޓ ްހަމަވެއޖެް .ދެން ،އިތުރު ްް5
މިނިޓ ްމިއޮތީް .އެހެނވީމަް ،އެމިނވަރަށ ްބައލަވައިގެނ ްކުރިއަށް
ގެނދެވުންއެދެން.އާދެް،ނިޒާމާއިބެހޭްނުކުތާއް .
ް
(ނިޒާމާއިބެހޭްނުކުތާއެއ) ް

2570

ް
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މާޅޮސމަޑުލުްދެކުނުބުރީްމެނބަރުް ްއާދެް ،އަޅުގަނޑު ްނިޒާމީ ްނުކުތާއެއ ްމިނެގީ ްމިގަވާއިދުގެ ް ް 5ވަނަް ް
އިބރާހީމްޢަފީފްް

ްް މާއދާގެ ް(ރ) ްގެ ްދަށުން .މި ް ް 5ވަނަ ްމާއދާގެ ް(ރ) ްގައި ްބުނާް ް

ވާހަކަދެއކެވުނ:

ްް ގޮތުނ ްމި ްމާއދާގެ ް(ނ) ްގައިވާ ްގޮތުގެމަތިނ ްމަޖިލީހުގެ ްޖަލސާއެއް
މައސަލައެއްހުށަހެޅުމަށފަހުްއެވަގުތުްމަޖިލީހުގައިްހުށަހެޅިފަ ިއވާްއެހެން

2575

އެއވެސ ްމައސަލަް އަކާއިމެދު ްބަޙުސކުރެވޭ ްނުވަތަ ްގޮތެއ ްނިނމަނވާނީް
ނުވަތަ ްއެހެނ ްމައސަލައަކާމެދު ްބަޙުސކުރަނ ްފެށޭނީ ްނުވަތަ ްގޮތެއް
ނިނމަ ަވާނި ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސގެ ްއި ިތުބާރުނެތކަމުގެ ްމައސަލައާމެދުް
ގޮތެއ ްނިނމުމަށފަހުގައިް .އެހެނވީމަް ،މިހާރު ްމިދެކެވޭ ްވާހަކައަކީް
އަޅުގަް ނޑަށ ްހީއެއނުވޭ ްކިތަނމެ ްދިގުކޮށ ްއަދި ްކިތަނމެ ްބަލާޣާތތެރިް

2580

ބަސތަކަކުނ ްވާހަކަދައކައިގެނ ްނަމަވެސ ްމި ްވޯޓަކަށ ްނުގޮސ ްނިމޭނެް
މައސަލައެއހެން .އެހެނވީމަް ،އަދި ްއެވޯޓަށ ްއެއވެސ ްބަދަލެއް
އަނނާނެހެނވެސްއަޅުގަނޑަށްހީނުވާތީް.ދެން،މިްޤާނޫނުއަސާސީގެްް99
ވަނަ ްމާއދާގައި ްބުނާގޮތުންމަޖިލީހުގެްރައީސަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްޖަލސާތައ ް
މެދުކެޑުމެއނެތި ްކުރިއަށ ްގެނދިޔުމުގައި ްއެ ްކަނޑައަޅަނޖެހޭ ްކަނކަން

2585

ކަނޑައެޅުމުގެ ްފަރާތކަމުގައިވާތީ ްމި ްމައސަލައިގައި ްމީ ްމިއަދު ްގޮތެއް
ނިނމާދެއވުންއެދޭވާހަކަްދަނނަވަނީްމިްް 25ވަންމާްއދާގެް(ރ)ްގައިވާް
ގޮތުގެމަތީނ ްމިހާރު ްގޮތެއ ްކަނޑައެޅެނޖެހޭނެ ްކަމަށ ްއަޅުގަނޑަށ ް
ފެނނަނީް .އެއީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސާމެދު ްއިތުބާރުނެތކަމަށ ްހުށަހެޅިް
ބޭފުޅުނގެްފަރާތުންދައކަވާ ްވާހަކަތައ ްދައކަވައިފިް.އަދި ްމި ްމަޖިލީހުގެް

2590

ރައީސގެ ްދިފާޢުގައި ްދައކަވަނޖެހޭ ް ވާހަކަވެސ ްދައކަވައިފިް .ދެނ ްހަމަް
ދައކަނޖެހެނީ ްއެ ްދެފަރާތުނ ްދައކަނ ްހުރި ްވާހަކަް .އިތުރަށް
ތަފސީލުކުރުމުގެ ްގޮތުނ ްހަމަ ްއެއވާހަކަތަކެއ ްދައކަނޖެހޭނީތީް
އަޅުގަނޑަށްފެނނަނީްއެހަށްމިވަގުތުްވޯޓަކަށދާން ް.
ް

2595

ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުން ް:ޢިއޒަތތެރި ް މެނބަރު ްއާދެް ،ދެނމެގައި ްނިޒާމާބެހޭ ްނުކުތާ ްނެނގެވިް ،އެް
ނެގެނގެވި ްނުކުތާއަށ ްއަޅުގަނޑު ްޖަވާބު ްއަރުވާނަން .އެރުވުމަށފަހުް
96

އިތުރަށ ްއެހެނ ްނިޒާމާބެހޭ ްނުކުތާއެއ ްއުޅޭކަމަށވަނޏާ ްކަނނޭނގެް
ކުރިއަށ ްދެވޭނީް.އާދެް،އަޅުގަނޑު ްއެހަށްއެއަށ ްޖަވާބެއ ްއަރުވާނަން،

2600

އަރުވާފައި ްދެނ ްތިޔަ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރަށ ްފުރުޞަތު ްއަރުވާނަން.
އާދެް 25ް،ވަނަްމާއދާގެ ް(ރ)ްގައި ްއެވިދާޅުވާްގޮތަށ ްއެހެންއެއވެސް
ކަމަކަށ ްމައސަލައަކާމެދު ްބަޙުސކުރެވޭ ްގޮތަކަށނޫނ ްމިއޮނނަނީކީް .ދެން
ކަނޑައެޅިގެންއަޅުގަނޑަށްއަ ަދިްމާނަ ައެއނުކުރެވެްމި ްމާއދާްމިގޮތަށް
އޮތީމާ ްމި ްޖަލސާގެތެރޭގައި ްމިވަގުތުނ ްމިވަގުތަށ ްއަޅުގަނޑަށ ްއެހެން

2605

ފުރުޞަތުތައ ްމެދުކަނޑާލާފައި ްވޯޓަށ ްދާނޖެހޭނެ ްގޮތަކަށް .އެހެނވީމާް،
އެގޮތުގެމަތީނ ްއަޅުގަނޑު

ްމިހާރު ްއެދިވަ ަޑައިގެނފައި ްތިއބެވިް

މެނބަރުނނަށ ްފުރުޞަތު ްމިއަރުވަނީް .ދެނ ްއަޅުގަނޑަށ ްދެނނެވޭނެް
ވާހަކައަކީ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުނ ްއިޢތިރާޟ ްނުކުރައވާ ްކަމުގައިވާނަމަް
މިހާރު ްވޯޓަކަށ ްދެވިދާނެއޭް .މިހާރުވެސ ްއެދިވަ ަޑައިގެނފައި ްއޮތ ްް19

2610

މެނބަރުނ ްނަނފުޅު ްއެބައޮތް .އަދި ް ް ވަނަ ްފަހަރަށ ްއެދިވަޑައިގެނނެވިް
 ް 6މެނބަރުނގެ ްނަނފުޅު ްއެބައޮތް .މިހެނއޮއވާ ްއަޅުގަނޑުް
އެފުރުޞަތުތައ ްމިހިސާބުނ ްމިހިސާބަށ ްމެދުކަނޑާލާފައި ްވޯޓަށ ްދިއުމަކީް
ތަނދޭކަމެއ ްކަމަކަށ ްނުވާނެތީ ްތިޔަ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުނ ްއެކަމަށް،
އާދެް ،މިހާރު ްވޯޓަށދިއުނ ްއެއީ ްރަނގަޅު ްގޮތކަމަށ ްބޭނުނފުޅުވާް

2615

ގޮތކަމަށ ްދެކިވަޑައިގަނނަވާ ްކަމަށވަނޏާ ްއެގޮތަށ ްގެނދެވޭނީް .ދެން
ނިޒާމާބެހޭ ްނުކުތާ ްއާދެް ،އަޅުގަނޑު ްއެއގޮތަކަށވެސ ްނޭދެނ ްނިޒާމާބެހޭް
ނުކުތާގެ ްކިއޫއެއ ްއުފައދާކަ ަށް .އެއީ ްއޮނނަނވާނެ ްއެއ ޗެއވެސނޫން.
އެހެނވީމާް،މިްޖަލސާގައިްމިްހިނގަމުނދާްކަނތައތަކަކީްގަވާއިދާްޚިލާފުް
ކަމެއކަމުގައި ްވާނަމަ ްއެވަގުތަކު ްހިނގަމުނދާ ްކަމަކާ ްޚިލާފުވާ ްކަމެއް

2620

ކަމުގައިވާނަމަ ްނިޒާމާބެހޭ ްނުކުތާ ްނެނގެވިދާނެް .އެހެނވީމާް ،އެކަން
ހަނދުމަފުޅުކޮށ ްއަރުވަމުނ ްވާހަކަފުޅު ްދައކަމުނ ްގެނދެވި ްޢިއޒަތތެރިް
މެނބަރަށްއަޅުގަނޑުްފުރުޞަތުްމިއަރުވަނީް ް.
ް
ްގެއލުނުްމިނެޓކޮޅުްލިބޭނެްދެއތޯް ް.

ހައދުނމަތީްމެނބަރުް
މޫސާމަނިކުްވާހަކަދެއކެވުނ:

2625

ް
97

ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުން ް:އާދެ ް 5ް ،މިނެޓ ްލިބޭނެް .އަޅުގަނޑު ްހަމަ ް ް 12މިނެޓޭ ްދެ ެނނެވީް
އެހިސާބުނ ްނިޒާމާބެހޭ ްނުކުތާ ްނެނގެވީް .އެހެނވީމާް ،ބާކީއޮތ ް ް 5މިނެޓް
ލިބޭނެް ް.

2630

ް
ްއާދެް،މިއަދުްމަނިކުފާނުްވަރަށްއިނސާފުވެރިކަމަށްއަދިްފެނނަނީް ް.

ހައ ދުނމަތީްމެނބަރުް
މޫސާމަނިކުްވާހަކަދެއކެވުނ:

ް

ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުން:

ްއާދެް،އަޅުގަ ނޑުްފާހަގަކޮށފިން.ޝުކުރިއޔާް ް.

2635

ް
ހައދުނމަތީްމެނބަރުް

ްއާދެް ،އަޅުގަނޑު ްމިވާހަކަ ްފަށައިގަތުމުގެތެރޭްގައި ްދެއކި ްވާހަކާގައިް ް

މޫސާމަނިކުްވާހަކަދެއކެވުން ް:އަޅުގަނޑު ްހަނދާނނެތުނު ްތަނކޮޅެއް ،މިތަނުގައި ްމި ްޢިއޒަތތެރިް
މަޖިލީހުގައި ްހަމަ ްވަރަށ ްރައީސކަމަށ ްޤާބިލު ްބޭފުޅުނވެސ ްއެބަް
ތިއބެވިކަނ ްއެނގޭް .އެއީ ްހީއަ ަކަށވެސ ްކަނތައ ްނިނމާލުމުގެް

2640

އިޚތިޔާރުއޮތ ްނުވަތަ ްޤާބިލުކަނހުރި ްޢިލމީ ްބޭފުޅުނ ްއެބަތިއބެވިް.
އެހެނވީމާް ،ހީއަކަށ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނިނމާފާނެތީ ްއަޅުގަނޑު ްހަމަް
ބިރުގަނނަނީް .އެއީ ްބަޙުސކޮށގެނ ްކުރަނޖެހޭ ްކަމަކަށވާތީް .މިއީް
ބަޙުސކުރުމުގެ ްމަޖިލިސ ްކަމަށވާތީް .އެހެނވީމާް ،ހިއަކަށ ްއެކަނކަން
ނުގެނދަވަ އޗޭ ްމަނިކުފާނަށ ްއަޅުގަ ނޑު ްދަނނަވާލަނއޮތީ ްއެއީ ްއަދިް

2645

ކިތަނމެ ްމޮޅު ްބައެއކަމުގައިވިއަސް .އެއީ ްމިޒަމާނުގައި ްހިއަށކުރެވޭް
ކަނތައތައ ްގޯސް ،އާދެް ،ދެނ ްމެނބަރުނ ްތަފާނުކުރުމުގެ ްމައސަލާގައިް
ރައީސްވިދާޅުވީްހަމަްރޯްދޮގުްއިނގޭތޯް.ވަރަށްބޮޑަށްދޮގުް.އެއީްވަރަށް
ތަފާތު ްބޮޑު ްގޮތެއގައި ްބައެއ ްމެނބަރުނނަށ ްހާއސަކޮށ ްއަޅުގަނޑާް
ދިމާލަށވެސ ްއެކި ްމައސަލާގައި ްވާހަކަދެއކުމުގައި ްވަގުތު ްހުއޓުވާލުން
ނުވަތަ ްއެކަހެރިކޮށލުނ ްއެބަހުރި ްވެފައިް .އަޅުގަ ނޑުމެނ ްހަމަ ްވަރަށް
ފާހަގަކުރާ ްކަމެއް .އަޅުގަނޑު ްވަރަށ ްއިޒުނައާއެކީްގައި ްދަނނަވާލަން
މ.އަތޮޅުްމެނބަރު ްޝަފީޤްތެދުވެވަޑައިގެންހަމަްއެއޗެއްވިދާޅުވާއިރަށް
އަޅުގަނޑުމެނގެ ްރައީސ ްވަރަށ ްއަވަހަށ ްއެކަމަށ ްހުރަސއަޅުއވާް
98
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ވާހަކަދައކަވާނެ.

ްއެކަމަކު

ްސައިގަޑީގައި

ްވަރަށ

ްރަނގަޅަށް

2655

ވާހަކަދައކަވާނެް.އެހެނވީމާް،މިްމަޖިލީހުގެތެރޭގައިްވަރަށްތަފާތުްބޮޑުކޮށް
ބޭފުޅުނނާ ްތަފާތުކުރައވާް .އެއީ ްހަމަ ްޔަޤީނ ްކަމެއ ްމިތަނުގައި ްތިއބެވިް
ހުރިހާްބޭފުޅުނނަށްހަމަްރަނގަޅަށްއެނގިވަޑަ އިގަނނަވާނެް.އެއީްހިތޕުޅުް
ހަމަނުޖެހޭ ްއެއޗެއ ްބުނެފާނެ ްކަމަށވެސ ްކުރީގައި ްބައިގައި ްހުއޓުވަން
މަސައކަތ ްކުރާނެް .އޅުގަނޑާ ްދިމާލަށވެސ ްބައެއފަހަރަށ ްއާދޭް.

2660

އެހެނކަމުނ ްއަޅުގަނޑަކީ ްއެއަށވުރެ ްތަނކޮޅެއ ްވިސނައިގެނ ްހުނނަް
މީ ިހަކަށވާތީވެ ްގިނަފަހަރަށ ްއެމަޅިނ ްއަޅުގަ ނޑު ްސަލާމަތވަނީް.
އެހެނވި ީމާް،ރައީސްއެވިދާޅުވިްވިދާޅުވުނތަކަށްއަޅުގަ ނޑުްމިޖަވާބުދެނީް.
ދެނ ްކުރީ ގައި ްއަޅުގަނޑުމެނ ްއިސތިޢުފާދޭނވީ ްމައސަލަ ްމިހާރު ްމިއޮތީް
މާރަނގަޅަށ ްލިއުމުނ ްދަނނަވާފައިް .މިހާރު ްމިދަނނަވަނީ ްއެމަނިކުފާނުް

2665

ޖަވާބުގައި ްވިދާޅުވެފައިހުރި ްވާހަކަތައ ްދިފާޢުގައި ްވިދާޅުވި ްވާހަކަތައް،
އޭގައިހުރިްބައެއްއުނިްސިފަތައް.އާދެް،އެގޮތުންބަލާއިރުގަްއިްއަޅުގަނޑުް
މި ްމީޑިއާގެ ްވާހަކަ ްއަދިވެސ ްމުޅިނ ްނުނިމިއޮތީމައާއެކީގައި ްމިދަނނަވަނީް
މީޑިއާގެްމައސަލާގައިްވަރަށްބޮޑެތިްކަނތައްއެބަހުރިްވެފައިް.މިްޚާއޞަް
މަޖިލީހުގައި ްއަޅުގަނޑުމެނނާ ްދޭތެރޭގައި ްކަނތައތައ ްހިނގާގޮތް

2670

މީޑިއާއިނ ްގެނެ ވޭލެއ ްގޯސވެގެނ ްހަމަ ްއަޅުގަނޑު ްޓީވީ ްމޯލޑިވސއަށް
ގޮސ ްޓީވީ ްމޯލޑިވސގައި ްއެވާހަކަ ްދެނނެވީމުް .އަޅުގަ ނޑުމެނނާް
ބެހޭގޮތުނ ްސަރުކާރު ްމީޑިއާއިނ ްބޭނުނގޮތަކަށ ްޚަބަރު ްނުފަތުރާށޭް
އަޅުގަނޑުމެނނަކީ ްމެނބަރުނނޭް .ތީ ް ސަރުކާރުގެ ްމީޑީޔާއޭް .އެހެނވީމާް،
ސަރުކާރު ްމީޑިޔާއިނ ްއަމާޒުކޮށ ްއެ ްފޮނުވާ ްބައެއ ްއެއޗެއސަކީ ްވަކިް

2675

ޕާޓީއަކުނ ްބޭނުނވެގެނ ްއަޅުގަނޑުމެނނާއި ްދިމާލަށ ްއަނނަ ްރޮކެޓް
ކަމަށވަނޏާ ްއަޅުގަނޑުމެނނަށ ްއެ ްވާހަކަ ްދެއކޭނެް .އެ ްދައކާފަވެސް
އޮނނާނެް .އަދި ްއެއީ ްވަރަށ ްބޭއިނސާފުނ ްކުރައވާ ްކަމެއކަން
އަޅުގަނޑަށްހަމަޔަޤީން.އެހެނ ނަމަވެސް،ޢިއޒަތތެރިްމި ިނިސޓަރުވެސް
މިތަނުގައިްއިނނެވުމާއެކީގައިްއެއީްވޯޓުްލިބުނުް ް...

2680

ް
99

ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުނ ް ް:ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުް .މީޑިޔާގެ ްމައސަލައެއނޫން .މިހާރު ްމަޖިލީހުގެް
ރައީސގެްއިތުބާރުނެތކަމުގެްމައސަލަްހުށަހެޅިގެންމިއުޅެނީް .އެހެނވީމާް،
އެކަމަށްވާހަކަދެއކެވުންއެދެން ް.
ް

2685

ހައދުނމަތީްމެނބަރުްމޫސާް

ްރައީސގެ ްމައސަލަކަނ ްއަޅުގަނޑަށވެސ ްއެނގޭނެނުނތޯް .މިހާރުް ް

މަނިކުްވާހަކަދެއކެވުން:

ްރައީސ ްޖަވާބު ްދެއވަމުނ ްމީޑިޔާގެ ްވާހަކަ ްވިދާޅުވި ްގޮތުނ ްއެް
މަނިކުފާނުގެ ްމީޑިޔާގެ ްއެޖެނޑާގެ ްތެރޭގަްއި ްއޮތ ްކަމެއ ްވީމަ ްނަގާގެން
ދާއިރުގަ އި ްއޭގައި ްއަޅާގަނނަ ނިއޔޭ ްބައލަވާް .އަޅުގަނޑަށވެސ ްއެނގޭް
މިތަނުގައި ްމި ްއުޅެނީ ްރައީސގެ ްއިތުބާރުނެތކަމުގެ ްމައސަލަކަން .އެކަން

2690

އޮޅުފައެއ ްނޫނޭ ްމިހުރީް .މަ ޢާފކުރައވާތިް .އެހެނވީމާް ،މީޑިޔާއަށ ްއެް
މަނިކުފާނުްދެއވާފައިހު ރިްއިނޓަވިއުއާއިްނުވަތަްމީޑިޔާއަށްއެްމަނިކުފާނުް
އަޅުގަނޑުމެނ ްހުރިހާ ްމެނބަރުނ ްހަމަހަމަކޮށދިނުމަށ ްމަސައކަތް
ނުކުރާކަ ަމަށ ްހަމަ ްކަނޑައެޅިގެނ ްއަޅުގަނޑު ްވަރަށ ްފާޅުގައި ްމިް
ދަނނަވަނީް.އެހެނވީމާް،ބައިވަރުްނުކުތާތަކަށްޖަވާބުްދެވިއޖެް.ދިގުވެސް

2695

ދެނ ްނުކުރާނަން .އަޅުގަނޑު ްދަނނަވާނީ ްދެނ ްމިހާހިސާބުނ ްއަޅުގަ ނޑުް
ވާހަކަްކުރުކޮށލިއޔޭް.އަޅުގަ ނޑުގެްއެއވެސްއިތުބާރެއްއެްމަނިކުފާނަކަށް
ނެތޭް .އެނމެ ްބޮޑަށ ްމި ްބެނކ ްމައސަލައޭް .އެހެނވީމާް ،އެމަނިކުފާނާއިް
ދޭތެރޭގައިްއެމަނިކުފާނުްއެްބައލަވާްގޮތަށްރައީސްއޮފީހަކީްބެނކްކަމަށް
ބައލަވަނޏާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއިޞލާޙުކުރުމުގެ ްގޮނޑީގައި ްބައިނދާކަށް

2700

ނުފެނޭް .އެހެނނަމަވެސް ،އެމަނިކުފާނު ްބައިނދަވާފައި ްއަނެއކާވެސް
ކޮނމެވެސ

ްއިޢުލާނެއކޮށފައި

ްއެއަށވެސ

ްއަޅުގަނޑުމެން

ޖަވާބުދާރީވާނަން.ޝުކުރިއޔާްދެއވިްފުރުޞަތަށް .
ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުނ ް ް:ޝު ުކުރިއޔާް .އާދެް ،ދެނ ްފުރުޞަތު ްމި ްއަރުވަނީ ްމުލަކަތޮޅުގެް
ޢިއޒަތތެ ެރި ްމެނބަރުްއަނީސާްއަޙމަދަށް.އާދެް،އަރުވަމުންއަޅުގަނޑުް
ދަނނަވަނޖެހޭ ްް 1 :32ގައި ްޖަލސާ ްނިނމާގޮތަށ ްހަމަޖެހިފައި ްމިވަނީް.
އެހެނވެް ،އެހާހިސާބަށ ްވާހަކަފުޅު ްނިނމަވާދެއވިއޔާ ްރަނގަޅުް.
100

2705

އެހެނނޫނިއޔާްދެންއޮތްބައިްދެންއޮނނަްޖަލސާއަކަށވެސްފުރުޞަތުް
އެރުވިދާނެް.ޝުކުރިއޔާް ް.

2710

ް
މުލަކަތޮޅުްމެނ ބަރުްއަނީސާް

ް ޝުކުރިއޔާ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސް .އަޅުގަނޑު ްބަލާނަނ ްއަޅުގަނޑުގެް
ވާހަކަް ް

އަޙމަދުްވާހަކަދެއކެވުން:

ްއެހާ ްހިސާބަށ ްނިނމާލެވޭތޯް .އާދެް ،އެނމެ ްފުރަތަމަ ްއަޅުގަް ނޑުް
ދަނނަވާލަނ ްބޭނުނވަނީ ް މިހާރު ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްމިއޮތ ްރައޔިތުނގެް

2715

ޚާއޞަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސ ްއަލފާޟިލ ްއައބާސ ްއިބރަހީމއަށް
އިތުބާރުނެތކަމުގެ ްމައސަލަް .އެއީް ،އަޅުގަނޑު ްދަނނަވާނީ ްތާއީދުކުރާް
މައސަ ަލައެްއ ްނޫނޭް .އަ ަޅުގަނޑު ްދެކޭގޮތުގައި ްއެމަނިކުފާނު ްމިް
މަޖިލީހުގެ ްގަވާއިދުތަކަކާ ްޚިލާފުވެވަޑައިގެނފައެއނެތް .އެހެނވީމާް،
އަޅުގަ ނޑުގެ ް ފުރިހަމަ ްއިތުބާރު ްއެމަނިކުފާނަށ ްއެބައޮތޭް .އެމަނިކުފާނަށް

2720

އިތުބާރެއ ްނެތކަމަށ ްހުށަހެޅުއވި ްޢިއޒަތތެރި ްބައެއ ްމެނބަރުން
ހު ށަހަޅުއވާފައިހުރި ްހުރިހާ ްކަނތަކަކަށ ްއަޅުގަނޑު ްބަލައެއ ްނުލާނަން.
އަޅުގަ ނޑު ްހަމަ ްއޭގެ ްތެރެއިނ ްދެތިނކަމެއ ްފާހަގަކޮށލަނ ްބޭނުނވަނީް.
ފުރަތަމަކަމަށ ްމި ްވިދާޅުވާ ްް 69ވަނަ ްޖަލސާގެ ްއެޖެނޑާް
ކަނޑައެޅިފައިވަނިކޮށްގަވާއިދާ ްޚިލާފަށ ްއެޖެނޑާއިންބައެއްއުނިކު ރެއވިް

2725

ވާހަކަް .މިވާހަކަ ްއަޅުގަނޑު ްއިޝާރާތކޮށލާފައި ްކޮނމެހެނ ްއެއޗެއް
ދަނނަވަނ ްބޭނުނ ްމިވަނީް ،ވަރަށ ްގިނަ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުނގެް
ވާހަކަފުޅުގައިްފާހަގަކުރައވައިފިްް،އިދާރީްކޮމިޓީން ...
ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުން ް:އާދެް،ގަވާއިދާްޚިލާފަށްހިނގަނީްކޮނކަމެއތޯް .

2730

ް
(ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ) ް
ް
ހުވަދުއަތޮޅުްއުތުރުބުރީްމެނބަރުް

ްހަމަ ްރެކޯޑަށޓަކައި ްދަނނަވާލަނީ ްއެ ްވާހަކަފުޅުދައކަވަމުނ ްއެގެނދަވަނީް ް

101

ޢަދުނާންޙަލީމްވާހަކަދެއކެވުނ:

ްމަޖިލީހުގެްއިދާރީްކޮމިޓީގެ ްޗެއަރްޕަރސަން.މަޖިލީހުގެ ްއިދާރީްކޮމިޓީން

2735

މަޝވަރާދެއވާ ް ނިނމާފައިވާކަމަކާ ްދެކޮޅަށ ްމިހާރު ްއެވާހަކަފުޅުް
ދައކަވަމުނ ްގެނވަނީް .އެވާހަކަ ްއަޅުގަ ނޑު ްދަނނަވާލީް .އެވާހަކަް
ހުއޓުވާލައވާފައި ްއަސލު ްމައސަލައައިގެނ ްކުރިއަށ ްގެނދަވަން.
ޝުކުރިއޔާް .
ް

2740

ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުން ް:ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުް ،އާދެް ،މިހާރު ްވާހަކަފުޅު ްދައކަވަނީ ްމުލަކަތޮޅުގެް
ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްއަނީސާ ްއަޙމަދު ްއޭނާގެ ްގޮނޑީގެ ްއެް
ހައިސިއޔަތުން .އެހެނވީމާް ،އެގޮތުގެމަތީނ ްވާހަކަފުޅު ްކުރިއަށް
ގެނދެވޭނެް.ޝުކުރިއޔާް .

2745

ް
މުލަކަތޮޅުްމެނ ބަރުްއަނީސާް

ް ޝުކުރިއޔާ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސް ،އާދެް ،އަޅުގަ ނޑު ްދަނނަވާލަން
ބޭނުނވީ ް

އަޙމަދުްވާހަ

ަކަދެއކެވުން:

ްއިދާރީ ްކޮމިޓީއަކީ ްމިއީ ްއަޅުގަނޑުމެނގެ ްމި ްޚާއޞަ ްމަޖިލީހުގެ ްގަވާއިދުް
ް 11ވަނަ ްމާއދާއާ ް ް 13ވަނަ ްމާއދާ ްބަލައިލީމާ ްއެނގޭނެ ްމަޖިލީހުގެް

2750

ރައީސަށ ްލަފާ ްދޭނ ްއޮނނަ ްކޮމިޓީއެއް ް .މަޖިލީހުގެ ްރައީސަކަށް
ލާޒިމުވެވަޑައިް އެއްނުގަނނަވާ ްއިދާރީްކޮމިޓީންލަފާދެއވާްކޮނމެްގޮތަކަށް
ކޮނމެކަމެއ ްއެގޮތަށ ްކުރައވާކަށެއް .އެހެނވީމާް ،އަޅުގަނޑު ްދެކޭގޮތުގައިް
އިދާރީ ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްލަފާގެމަތިނ ް ފުރަތަ ަމަ ްއެޖެނޑާކުރުއވާފައި ްއެް
އުނިކުރެއވުމަކީ ްމި ްގަވާއިދުނ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސަށ ްލިބިވަްޑައިގެނފައިވާް

2755

އިޚތިޔާރެއކަމަށ ްދަނނަވާލަނ ްބޭނުނވަނީް .އަޅުގަނޑު ްހިތށއަރަނީް
ވަރަށްގިނަްފަހަރުްމިވާހަކަްދެކެވޭތީއާްއެކީގައިްމަޖިލީހުގެްރައީސަށްބާއޭް
އަޅުގަނޑުމެނގެ ްއިތުބާރުނެތކަމަށ ްމިހާރު ްވާހަކަދައކަނވީ ްމަޖިލީހުގެް
އިދާރީ

ްކޮމިޓީއަށބާއޭ.

ްއެވެސ ްއަް ޅުގަނޑުމެނ

ްވިސނާލަނޖެހޭް

ކަމެއކަމުގައިވާތީވެސ ްއަޅުގަނޑު ްހަ ަމަ ްއެ ްވާހަކަ ްމިތަނުގައިް
ފާހަގަކޮށލަނ ްބޭނުނވީް .މަޖިލީހުގެ ްއިދާރީ ްކޮމިޓީނ ްއެކި ްފަހަރު ްއެކިް
102

2760

ގޮތަށ ްނިނމާފައި ްހުރިކަނ ްއެއީ ްއަޅުގަ ނޑުމެނ ްއެނމެނނަށް
ޔައުމިއޔާތައ ްބަލައިލީމާވެސ ްއެނގޭކަމެއް .އެހެނވީމާް ،އެއަށ ްއިތުރަށް
ވާހަކަނުދައކާ ްމިހިސާބުނ ްއަޅުގަނޑު ްއެވާހަކަ ްހުއޓާލާނަން .ދެން،
އަޅުގނޑުމެނ ްމިވާހަކަދައކަނީ ްދިރާސާކޮށ ްޑރާފޓކުރާ ްކޮމިޓީ ްހޮވިފައިް

2765

ވީނަމަވެސ ްއެ ްއެ ްކޮމިޓީގެ ްމަސައކަތތައ ްނުހިނގާ ްވާހަކަް .މަޖިލީހުގެް
ގަވާއިދުގެްް 6ވަނަްމާއދާްބަލައިލީމާްއަޅުގަނޑުމެނނަށްއެބަްއެނގޭް ...
ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުން ް:އާދެް،ކުރިއަށްގެނދަވާް .
ް

2770

(ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ) ް
ް
ކޮޅުމަޑުލުްމެނބަރުްޙުސައިން

ް މިހާރު ްވާހަކަފުޅު ްދައކަވަމުނ ްގެނދާ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްވިދާޅުވެއޖެް ް

ރަޝީދުްޙަސަންވާހަކަދެއކެވުން :އިދާރީ ްކޮމިޓީނ ްއެކި ްފަހަރު ްއެކިގޮތަށ ްނިނމައޭް .އިދާރީ ްކޮމިޓީ ްމިް
މައސަލައިގައި ްދެގޮތަކަށ ްނުނިނމާް .އެހެނވީމާް ،މަޖިލީހުގައި ްގަވާއިދުް

2775

ބުނާގޮތުންމިްރިޔާސަތުނޖެހޭްމިްމަޖިލީހުގެްޢިއޒަތާއިްއަބުރުްހިފައޓަން.
އެ ެހެނވީމާް ،އިދާރީ ްކޮމިޓީގެ ްއަބުރު ްގެއލޭގޮތަށ ްވާހަކަފުޅުް
ދައކަވާއިރުގަ ައިްއެކަންހުއޓުވާދެއވަނޖެހޭނެް.އެްމަޖިލީހުންމިކަމާމެދުް
ދެންދެްލަފާްދިނުމަށޓަކައިްފުރަތަމަްދިންލަފާްބާޠިލުވާްގޮތަކަށްނޫން
ދެވަނަ ްދުވަހުގައި ްނިނމުނ ްނިނމީކީް .އެހެނވީމާް ،މަޖިލީހުން ،އިދާރީް

2780

ކޮމިޓީނ ްދެގޮތަކަށ ްނިނމާފަކާއެއ ްނުވާނެް .އެހެނވީމާް ،ޙަޤީޤަތާ ްޚިލާފުް
މަޢުލޫމާތުްމުލަކަތޮޅުްޢިއޒަތތެރިްމެނބަރުްދެއވާތީްއެވާހަކަްފާހަގަކޮށލީް.
ޝުކުރިއޔާް .
ް
ް
ރިޔާސަތުންވާހަ ަކަދެއކެވުން:

2785

ްއާދެް،ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާގެްގޮތުންއެވިދާޅުވިްވާހަކައިގައިްއިދާރީްކޮމިޓީން
ދެފަހަރުްދެގޮތަށްނިނމާފައިް އޮތކަމެއްވިދާޅުވެފައިްއޮތކަމެއވަނޏާްއެއީް
އަޅުގަނޑަށ ްހީވަނީ ްރަނގަޅުގޮތެއ ްނޫނހެން .ދެވަނަ ަ ްފަހަރަށ ްވަކިް
103

ގޮތެއްނުނިމިކަމަށްއަޅުގަނޑުމެންމިްބަލަނީް.އެއީް،އެއވަރަކަށްއިދާރީް
ކޮމިޓީގައި ްގޮތެއ ްނިނމުމަކަށ ްވޯޓެއ ްނުލިބޭް .އެހެނވީމާް ،އެގޮތަްށް

2790

ބައލަވަ ިފިއޔާ ްއެ ްނެނގެވީ ްރަނގަޅު ްވާހަކައެއް .އެހެނވެ ްއެކަނ ްހަމަް
ރަނގަޅުކޮށދެއވުންރަނގަޅުވާނެްމިްފުރުޞަތުގައިް .
ް
މުލަކަތޮޅުްމެނ ބަރުްއަނީސާް

ް ޝުކުރިއޔާ ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސް ،އަޅުގަ ނޑަށ ްހީވަނީ ްއަޅުގަނޑުް ް

އަޙމަދުްވާހަކަދެއކެވުނ:

ްދެނނެވިްއެއޗެއްގުޅިވަޑައިގަތީހެން.އަޅުގަނޑުްހަވާލާްދީފައިްދެނނެވީކީް

2795

މަޖިލީހުގެ ް ް 69ޖަލސާއަށ ްއެޖެނޑާ ްކަނޑައެޅުމުގައި ްއިދާރީ ްކޮމިޓީން
ނިނމެވިގޮތަކާ ްބެހޭގޮތަކުނނެއ ްނޫން .އެހެނވީމާް ،އަޅުގަނޑު ްދެނނެވީް
އިދާރީ ްކޮމިޓީނ ްއެކިފަހަރު ްނިނމާފައި ްހުރި ްގޮތޭް .އަޅުގަނޑު ްވަކިކަމެްއް
ނުދަނނަވަން.އެހެނވީމަކާްއަޅުގަ ނޑުްބަލައެއްނުގަނނަން ..
ް

2800

ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުނ ް ް:ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްއާދެް ،ނިޒާމާބެހޭ ްނުކުތާއެއް .ނިޒާމާބެހޭ ްނުކުތާް
އަނެއކާވެސްގިނަވަމުނދާތީް ...
ް
ް
(ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ) ް

2805

ް
މާލޭްމެނބަރުްމުޙަނމަދުް

ްއާދެް ،އަޅުގަނޑު ް ދަނނަވާލަނ ްބޭނުނވަނީ ްވަގުތު ްޖެހެމުނދާއިރުް ް

ނަޝީދުްވާހަކަދެއކެވުން:

ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސ ްވިދާޅުވެއޖެ ްއެއވެސ ްމެނބަރަކު ްވޯޓަކަށ ްދިއުމަށް
އިޢުތިރާޟކުރައވާތޯް .އެއ ވެސ ްމެނބަރަކު ްއިޢުތިރާޟކުރާހިތ ްނުވާތީވެް
އަޅުގަނޑަށްހީވަނީްވޯޓަކަށްދިއުމާމެދުްއެއވެސްމައސަލައެއްނެތހެން.
އެހެނނަމަވެސް ،ޢިއޒަތތެރި ްރައީސ ްއެހެނ ްއެކަނތައ ްނުގެނދަވާް
ކުރިއަށްގެނދަވާތީވެްހަމަްދަނނަވާލީްރެކޯޑަށޓަކައިް.ޝުކުރިއޔާް ް.

ް
ް
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ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުން ް:އާދެް،ވަރަށ ްރަނގަޅުްނުކުތާއެއް .އެހެނވީމާް ،މިވަގުތު ްއެނމެް ފުރަތަމަް

2815

އަޅުގަނޑު ްހަމަ ްއޮޅުނ ްފިލުވާލަނ ްބޭނުނވަނީ ްވޯޓަކަށ ްދިއުމަށް
އި ޢުތިރާޟކުރުއވާ ްބޭފުޅަކުް ،މެނބަރަކު ްއެބައިނނެވިތޯް .އާދެް،
އިޢުތިރާޟކުރައވާކަމަށ ްވިދާޅުވެއޖެް .އެކަނ ްފާހަގަކުރެވިއޖެް .ދެން،
އެއީް ،ނިޒާމާބެހޭ ްކަމެއކަމަށވާނަމަ ްއަޅުގަ ނޑަށ ްހީވަނީ ްއެކަނ ްއެް
ހަ ަމައަކަށ ްއެޅުނީހެން .އެހެނވީމާް ،އިތުރަށ ްމިހާރު ްވާހަކަދައކަމުން

2820

ގެނދެވި ްމެނބަރު ްވާހަކަފުޅު ްދައކަވަނ ްކުރިއަށއޮތ ްޖަލސާގައި ްދެން
އަނެއބައި ްކުރިއަށ ްގެނދާގޮތަށ ްމި ްބަލަނކަމަށް .އެއާގުޅޭ ްނިޒާމާބެހޭް
މައސަލައެއތޯް.އާދެް،ކުރިއަށްގެނދަވާް .
ް
(ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ) ް

2825

ް
މާލޭްމެނބަރުްއިބރާހީމް

ްޢިއޒަތތެރި ްރައީސް ،އަޅުގަނޑު ްދަނނަ ވާލަނ ްބޭނުނވީ ްމާލޭގެް ް

އިސމާޢީލްވާހަކަދެއކެވުން ް:ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްމުޙަނމަދު ްނަޝީދު ްއެ ްއިޝާރާތކުރެއވި ްސުވާލުް
މަނިކުފާނު ްކުރެއވީ ްމެނބަރަކު ްވާހަކަފުޅު ްދެއކެވުމުގެ ްފުރުޞަތުގައިް
އެހެނ ްމެނބަރަކު ްނިޒާމީ ްނުކުތާއަކަށ ްޖަވާބު ްދެއވުމުގެ ްތެރޭގައި ްއެް

2830

ވޯޓަކަށ ްދިޔައިމާ ްއިޢުތިރާޟެއ ްއޮތތޯ ްމަނިކުފާނަށ ްއައސަވަނވާނީް
އެކަމަކަށ ްމަނިކުފާނުގެ ްވާހަކަފުޅު ްދައކަވާއިރެއގައިކަމަށ ްއަޅުގަނޑަށް
ފެނނަނީް .އެހެނ ްމެނބަރެއގެ ްވާހަކަފުޅެއގެ ްމެދުތެރެއިނ ްއެ ެހެން
އެއސެވޭނެކަމަކަށ ްއަޅުގަނޑަކަށ ްނުފެނޭް .އެހެނވީމާް ،އެއީް ،ވެލިޑް
ވާހަ ަކައެއްނޫންއިނގޭތޯް ްް.

2835

ް
ް
ރިޔާސަތުންވާހަ

ަކަދެއކެވުން ް:އާދެް،ނިޒާމެއގެްގޮތުންއަޅުގަނޑަކަށްނުވިސނޭްއެއީްގޯސގޮތެއކަމަކަށް
އެއީ ްް 1 :32ވާއިރު ްޖަ ލސާ ްނިމިގެނދާއިރު ްޖަލސާ ްނިމެނދެނ ްއެް
ޢިއޒަތތެރި

ްމެނބަރު

ްވާހަ ަކަފުޅު

ްދައކަވާކަމަށވަނޏާ

ްދެން

އަޅުގަނޑުމެނ ްއިޢުތިރާޟެއ ްއޮތތޯ ްނެތތޯ ްއެހުމުގެ ްބޭނުމެއނެތް.
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2840

އެހިސާބުނ ްއަޅުގަނޑަށ ްވޯޓަކާ ްހަ ަމައަކަށ ްނުދެވޭް .އެހެނވީމާް ،އެް
ފުރުޞަތު ްއެގޮތަށ ްއަޅުގަނޑު ްބޭނުނކުރީް .އެއީް ،ނިޒާމާ ްޚިލާފަށް
ކުރެވުނު ްކަމެއކަމަކަށ ްބެލެވޭކަށނެތް .އާދެް ،އަޅުގަނޑަށ ްވިސނޭގޮތުން
ވެއޖެއޔާ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްއަދި ްކުރިއަށ ްވާހަކަފުޅު ްހުރިް.

2845

އެހެނކަމަށވަނޏާް ،ދެނ ްއޮނނަ ްޖަލސާއެއގެ ްވާހަކަފުޅު ްކުރިއަށް
ގެނދިއުމަށ ްއަޅުގަް ނޑު ްފުރުޞަތު ްދޭގޮތަށ ްމިއަދުގެ ްޖަލސާގައި ްދެން
އޮތީ ްއެނމެ ްމިނެޓެއް .އެހެނވީމާް ،ދެން ،މިހާރު ްއެދިވަޑައިގެނފައިް
ތިއބެވި ްމެނބަރުނގެ ްލިސޓު ްދަނނަވާފައި ްމިއަދުގެ ްޖަލސާ ްނިމުމަކަށް
ގެނނާނީް.ދެންއޮނނަްޖަލސާގައިްއެނމެްފުރަތަމަްފު ުރުޞަތުްއަރުވާނީް

2850

ދެނމެ ް ވާހަކަ ްދައކަވަމުނ ްގެނދެވި ްމުލަކަތޮޅު ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުް
އަނީސާްއަޙމަދަށް.އަދިް،ދެންޖަލސާއެއްއޮނނާނީްް 6މާރޗްް 226
ވާ ްއާދީއތަ ްދުވަހު ްހެނދުނު ް ް 9:22ޖަހާއިރުް .މިހާރު ްވާހަކަ ްދައކަވަން
އެދިވަޑައިގެނފައިވާ ްމެނބަރުނގެ ްލިސޓު ްދަނނަވާލާނަން .އއް.
ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްމުޙަނމަދު ްމަޖުދީ ްއިބރާހީމް .މާލޭގެ ްޢިއޒަތތެރިް

2855

މެނބަރު ްމުޙަނމަދު ްޝިޙާބް .މާލޭގެ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަ ަރު ްއަޙމަދުް
އާޠިފް .ރައީސުލޖުމހޫރިއޔާގެ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްއަޙމަދު ްޝަޙީދް.
ގއ.ގެ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްއާދަމ ްޙަލީމް .ސ.އަތޮޅި ްޢިއޒަތތެރިް
މެނބަރު ްޙުސނުއސުޢޫދް .ރައީސުލޖުމހޫރިއޔާގެ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުް
މުޙަނމަދުްއަބޫބަކުރުް.ޅ.އަތޮޅުްޢިއޒަތތެރިްމެނބަރުްއަޙމަދުްމުޙަނމަދުް.

2860

ސ.އަތޮޅު ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްމުޙަނމަދުްއިބރާހީމް .މަޢާފ ްކުރައވާް،
ސ.އަތޮޅު ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްއިބރާހީމ ްޠާހިރުް ،ގދް .ޢިއޒަތތެރިް
މެނބަރު ްޒާހިރު ްއާދަމް .ބ.އަތޮޅުގެ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްޢަލީ ްފާއިޒުް.
ހއް .ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްއަޙމަސދު ްމުޢިއޒުް .ހއް .ގެ ްޢިއޒަތތެރިް
މެނބަރު ްއަޙމަދު ްސަމީރުް .އދް .ގެ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްއިލޔާސް
ޙުސައިނ ްއިބ ރާހީމް .އދ.ގެ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްޢަބދުލ ްމުޙސިން.
ވަޒީރުނގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްޙަސަނ ްސަޢީދުް .ޅ.އަތޮޅުގެް
ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްޙުސައިނ ްއިބރާހީމް .ދެވަނަ ްފަހަރަށް
106

2865

އެދިވަޑައިގެނފައިވާ ްމެނބަރުނނަކީ ްމ.އަތޮޅު ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުް
އަޙ މަދު ްޝަފީޤް .ތ.އަތޮޅު ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްޙުސައިނ ްރަޝީދުް

2870

ޙަސަން .މާލޭގެ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްމުޙަނމަދު ްނަޝީދުް .މާލޭގެް
ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްއިބރާހީމ ްއިސމާޢީލް .ދ.އަތޮޅު ްޢިއޒަތތެރިް
މެނބަރު ްމުޙަނމަދުްރިޔާޟް .ތ.އަތޮޅުގެ ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްރިޔާޟް
ރަޝީދުް .އާދެް ،ދެނމެ ްދެނނެވި ްލިސޓުގައި ްއަޅުގަނޑަށވެސް
ފާހަގަކުރެވިފައި ްއޮތ ްމެނބަރެއ ްދެނނެވިފައި ްނެތީމާ ްހުވަދުއަތޮޅުް

2875

ޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރު ްޢަބދުﷲ ް ޖާބިރުް .އޭނާއަށ ްފުރުޞަތު ްމިއޮތީް
އައޑުއަތޮޅުްޢިއޒަތތެރިްމެނބަރުްއިބރާހީމްޠާހިރަށފަހުް.ދެން ،ލިސޓް
ހަމަްމިދެނނެވިގޮތަށްދެނނެވިފަ ައިްއެްފުރުޞަތުްއަރު ވާނަން ް.
ް
2880

ް
ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއކެވުނ:

ްއާދެް ،ރައޔިތުނގެ ްޚާއޞަ ްމަޖިލީހުގެ ްް 74ވަނަ ްޖަލސާއަށް
ވަޑައިގެނދެއވި ްޢިއޒަތތެރި ްމެނބަރުނނަށ ްޝުކުރު ްދަނނަވަމުނ ްއަދިް
މިއަދުގެ ްތިދެއް ވި ްއެއބާރު ލެއވުމަށވެސ ްޝުކުރު ްދަނނަވަމުނ ްދެން
އޮނނަްޖަލސާއަ ަށްވަޑައިގެނދެއވުމަށވެސްދަނނަވަން ް.

2885

ް

ްوا

د

ްربްا

ي ް.ޖަލސާްނިމުނީް .

ް
ްްްްް______________ ް
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